Inspectiebezoek inzake preventiemaatregelen ter bescherming tegen COVID19

SIOD/FORM/COVID-19

Covid 19 Controlelijst
IDENTIFICATIE gecontroleerde onderneming : KBO of VE-nummer

Generieke Gids:

………..…………….

☐ JA
☐ NEEN
VERPLICHT luik
De
bevoegde
diensten
Preventie
en
Bescherming
op het Werk werden niet betrokken en gaven
☐
geen advies betreffende de Covid19-risicoanalyse en –maatregelen.
☐ Interne/Externe dienst
☐ Veiligheidscoördinator
☐ Het overleg betreffende de covid19-risicoanalyse en maatregelen werd niet gehouden
Afgifte kopie checklist COVID-19

Handhygiëne
☐ Handwasvoorzieningen zijn niet uitgerust met water, zeep en papieren doekjes of een dispenser
met papier of doorlopende textiel.
☐ Er worden handdoeken uit stof gedeeld of elektrische handdrogers gebruikt.
☐ Waar handen wassen niet mogelijk is, wordt geen handgel voorzien.
Social distancing: 1,5 meter afstand houden in en rond het gebouw
☐ De afstand tussen werkposten zonder tussenwand is kleiner dan 1,5 meter.
☐ In de toiletten zijn geen social distancing-maatregelen genomen (vb. aantal beperkt, afgeplakt, …).
☐ Voor zitplaatsen of vergaderruimten zijn geen social distancing-maatregelen genomen (vb. aantal
stoelen beperkt, zitruimte afgeplakt, affiche, …).
☐ In de kleedkamers zijn geen sociale distancing-maatregelen genomen (vb. aantal ruimtes beperkt,
zitplaatsen afgeplakt, affiche, …).
☐ Er zijn geen looproutes aangeduid met hulpmiddelen zoals markeringen, linten, tussenwanden,
affiches, …
☐ Bij in- en uitgangen of smalle doorgangen is er geen voorrangs- of eenrichtingsverkeer.
☐ Het gebruik van de liften is niet beperkt.
Algemene hygiëne
☐ Gemeenschappelijke aanraakoppervlakten zoals klinken, automaten en apparaten worden niet
schoongemaakt.
☐ Er zijn geen of nauwelijks collectieve beschermingsmiddelen zoals tussenwanden, linten en markeringen. De aanwezigen zijn dus aangewezen op persoonlijke middelen zoals een mondmasker.
Ventilatie
☐ Er is onvoldoende natuurlijke of mechanische verluchting van de bedrijfsruimten.
☐ Er worden individuele ventilatoren gebruikt.
‘Derden’: uitzendkrachten en externen zoals leveranciers, klanten en aannemers
☐ Derden worden onvoldoende geïnformeerd over de Covid 19-maatregelen in het bedrijf.
☐ De eigen werknemers zijn onvoldoende geïnformeerd over het omgaan met derden.
☐ De maatregelen voor de eigen werknemers worden minder goed toegepast voor derden.
Maatregelen horecasector en andere eet- en drankaangelegenheden
☐ Het café/restaurant is geopend voor bezoekende klanten (beperkt zich dus niet tot afhalingen)
☐ Het restaurant/frituur/snackbar/… voorziet afhaling en bezorging na 22u
☐ De bar/ restaurant in een hotel is geopend
☐ De bijzondere maatregelen voor grootkeukens voor verblijf-, school-, leef en werkgemeenschappen
worden niet gerespecteerd (o.a. max 4 aan tafel, enkel zitplaatsen, personeel draagt mondmasker,)
Maatregelen verplichte sluiting

SIOD/FORM/COVID-19

Inspectiebezoek inzake preventiemaatregelen ter bescherming tegen COVID19

☐ Kapperszaak/barbier, nagelstudio, massagesalon, schoonheidsinstituut, niet- medische pedicure,
tatoeage- en piercingsalon is geopend en stelt nog personeel te werk
☐ De onderneming (niet – essentiële goederen) biedt zijn producten niet aan via een systeem van op
afspraak om vooraf bestelde goederen in open lucht op te halen, met naleving van de social
distancing maatregelen en stelt nog personeel te werk

Tele(thuis)werk
☐ De verplichting tot telewerk wordt niet nageleefd voor alle functies die zich daartoe lenen en die
niet noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de
dienstverlening;
☐ De verplichting tot veralgemening van het telewerk voor alle functies, die zich daartoe lenen en die
niet noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de dienstverlening werd niet uitgewerkt en genomen
met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg (comité, syndicale afvaardiging)
of bij ontstentenis daarvan in overleg met de werknemers zelf en in overleg met de bevoegde
diensten voor preventie en bescherming op het werk
☐ De werkgever levert geen attesten af voor werknemers, die niet (permanent) kunnen telewerken,
waarin de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkvloer wordt bevestigd.
Eventuele toelichtingen bij aangekruiste vakjes:

….
….
….
Bijkomende verplichtingen in de bouw-, schoonmaak-, land- en tuinbouw- en vleessector
☐ Het verplichte register wordt niet volgens de bepalingen bijgehouden.
☐ Het verplichte register werd mij niet ter beschikking gesteld.
☐ Er kon niet voor elke werknemer of elke zelfstandige een ingevuld PLF voorgelegd worden
Deze controle:
☐ Geeft aanleiding tot een termijn tot in regel stelling
☐ Geeft aanleiding tot een waarschuwing
☐ Geeft aanleiding tot het opstellen van een Pro Justitia
☐ Geeft aanleiding tot een mededeling aan één of meerdere bevoegde dienst
☐ Blijft zonder gevolg (conforme situatie)

Datum/tijdstip van de controle
Naam, dienst & handtekening sociaal
inspecteur

