
De uitbraak van het Corona-virus heeft grote impact op onze maatschappij. Het raakt 

ook het werk waar wij samen verantwoordelijk voor zijn. Met deze Safety Alert 

informeren wij u over het Strukton-beleid om verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Op onze kantoren, vestigingen, projecten en in onderhoud- en beheercontracten nemen 

wij diverse maatregelen om besmetting te voorkomen en tegelijkertijd ons werk op een 

verantwoorde manier door te laten gaan. Wij volgen daarbij de richtlijnen en adviezen 

van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus), de overheid en de veiligheidsregio’s. 

Op internationale projecten en in onze andere thuislanden volgen wij de richtlijnen en 

adviezen van relevante instituten aldaar. Wij volgen de ontwikkelingen rond het 

Coronavirus op de voet, evalueren dagelijks ons beleid en actualiseren dit waar nodig. 

Wanneer dit beleid verandert, zullen we u hier uiteraard over informeren. Indien u vragen 

heeft over deze maatregel, kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon bij 

Strukton. 

WAT VRAGEN WIJ VAN U?
Wij vragen alle personen die voor of samen met Strukton werkzaamheden uitvoeren 

en/of leveranties verzorgen om (minimaal) de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen. 

Dit betreft niet alleen de hygiënemaatregelen, maar ook de maatregelen rond 

thuisblijven, grote groepen en afstand houden. Maakt u gebruik van derden, dan geldt dit 

beleid ook voor hen. 

Hieronder leest u over onze algemene en hygiëne-maatregelen. Op de volgende 

bladzijde gaan wij iets specifieker in op maatregelen op onze project- en contractlocaties 

en op de derde bladzijde vindt u tips over overdracht van leveranties.

Wij vragen uw begrip voor deze situatie en rekenen op uw medewerking. 

Directie en medewerkers Strukton 

ALGEMENE MAATREGELEN

Houd elkaar in de gaten. Vraag collega's met verkoudheidsklachten om naar huis te 

gaan of thuis te blijven. We raden u sterk aan om deze preventieve maatregelen ook in 

uw thuissituatie te volgen. Alleen door middel van een collectieve inspanning kunnen wij 

zorgen voor de best mogelijke bescherming van onze en uw medewerkers, evenals van 

de risicogroepen in de maatschappij die speciale bescherming nodig hebben.

HYGIENE MEASURES
1. Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf thuis

2. Heeft een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts? Neem contact met ons op

3. Schud geen handen

4. Was regelmatig uw handen

5. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

6. Houd een veilige werkafstand van minimaal 1,5 meter tussen mensen 

7. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik 

8. Maak specifieke plekken, zoals gereedschappen, stuurtafels, deurklinken, 

lichtknoppen, toetsenbord en muis regelmatig schoon
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WERK OP PROJECT- EN CONTRACTLOCATIES
Wij doen er alles aan om onze projecten en onderhoudsactiviteiten veilig en gezond door 

te laten gaan. Daarbij moeten de veiligheid en kwaliteit voldoende geborgd worden. Of 

aan die voorwaarde wordt voldaan, moeten wij voortdurend samen blijven bepalen. 

SAMENKOMSTEN
Samenkomsten met (grote) groepen zijn alleen toegestaan als we een veilige afstand 

van 1,5 meter tussen personen kunnen waarborgen.

VEILIGE WERKAFSTAND
Om het werk veilig te kunnen uitvoeren, zijn specifieke (veiligheids)instructies en -

overleggen noodzakelijk. Waar deze instructies normaal in een keet of andere kleine 

ruimte worden gehouden, wijken wij nu uit naar buiten of naar een andere plek op de 

locatie. Lukt dat niet, dan houden we de instructie in meerdere groepen achter elkaar 

(waarbij we wel aandacht geven aan het integrale aspect (alle techniekvelden).

Op de werklocaties is het niet altijd eenvoudig de veilige afstand van minimaal 1,5 meter 

tussen personen te waarborgen. Vaak kunnen we echter door een kleine aanpassing 

toch veilig aan het werk. Zorg bijvoorbeeld dat er per installatie of sectie maar één 

monteur tegelijk bezig is en wissel niet halverwege de werkzaamheden. Moet u toch 

samen aan één installatie werken, werk dan met vaste “koppeltjes”. 

HYGIENE AT PROJECT AND CONTRACT LOCATIONS
Op diverse locaties treffen we locatiespecifieke maatregelen, zoals: 

• Ophangen papierdispensers en plaatsen desinfecterende zeep en afvalbakken 

• Extra reinigingsrondes 

• Weghalen stoelen in instructie- en vergaderruimtes en schaftruimtes 

• Als het weer het toelaat buiten tafels met koffie 

• Gefaseerd schaften door de dag en nacht heen

LMRA
Check vóórdat u aan het werk gaat via een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) of u 

veilig aan het werk kunt. Gaat dat niet, stem dan samen met de anderen op de werkplek 

(on)mogelijkheden af en bespreek of u wellicht via een andere werkmethode wél het 

werk veilig kunt doen. Overleg bij twijfel altijd met uw contactpersoon bij Strukton.
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LEVERANTIES
Op onze project-, contract- en kantoorlocaties dragen wij zorg voor een veilige 

overdracht van leveranties. Dit doen wij met hygiëne- en locatiespecifieke maatregelen. 

Leveranciers die een levering doen op een van onze locaties, dienen te allen tijde de 

aanwijzingen ter plekke op te volgen. Hieronder volgt een aantal tips. 

KLEINE (BODE) LEVERINGEN (DPD, POSTNL, ETC.)
• Chauffeur zet de goederen op een pallet of karretje

• Chauffeur legt de afleverbon op de goederen en doet minimaal twee stappen (1,5 

meter) terug

• Medewerker Strukton controleert en tekent de bon

• Medewerker Strukton legt de bon terug op de goederen en doet minimaal twee 

stappen (1,5 meter) terug

• Chauffeur pakt de bon en vertrekt

• Medewerker Strukton wast zijn handen grondig 

GROTERE LEVERINGEN (DIE MET BIJVOORBEELD HEFTRUCK 

MOETEN WORDEN GELOST)
• Chauffeur steekt de afleverbon tussen de goederen op de (eerste) pallet

• Medewerker Strukton pakt de pallet(s) met de heftruck op en zet deze in het magazijn 

of buitenterrein

• Medewerker Strukton legt na controle de getekende bon op de heftruck neer en doet 

er minimaal twee stappen (1,5 meter) vandaan

• Chauffeur pakt de bon en vertrekt

• Medewerker Strukton wast zijn handen grondig

TOT SLOT
Wij vragen al onze partners om zelf verantwoordelijkheid te nemen in het naleven van de 

instructies. Alleen samen kunnen we voorkomen dat er een piek in besmettingen 

ontstaat met alle gevolgen van dien. Wij doen daarom naast bovenstaande ook een 

beroep op uw eigen verantwoordelijkheid!
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