LANDSCHAPSBEHEER Protocol werkzaamheden tijdens bijzondere omstandigheden

1-8-2020

Protocol zelfstandige vrijwilligers in het veld
Protocol werkzaamheden tijdens bijzondere omstandigheden
COVID 19 / coronavirus
Werken volgens deze richtlijnen is verplicht om de vrijwilliger zo goed mogelijk tegen het virus
te beschermen;
1. Landschapsbeheer volgt het protocol van het RIVM betreffende het coronavirus. Indien
hierin wijzigingen optreden is de RIVM-richtlijn leidend
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragenover-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland
2. Heb je milde klachten (neusverkoudheid, niezen, loopneus, keelpijn, lichte hoest,
verhoging) blijf dan thuis.
3. Voorafgaand aan de werkzaamheden is er telefonisch of via de mail contact met
coördinator.
4. De begeleider van Landschapsbeheer geeft de vrijwilliger aan waar de werkzaamheden
plaatsvinden.
5. De vrijwilliger meldt aan de begeleider van Landschapsbeheer wanneer en waar hij/zij
aan de slag gaat. En meldt zich ook weer af.
6. Werkzaamheden en risico’s (ARBO en RIE) zijn bekend bij de vrijwilliger.
7. Beperk het aantal personen dat samen reist als je met de auto komt.
8. Individuele vrijwilligers hebben altijd de vrijheid de klus niet uit te voeren als ze
twijfelen over hun eigen veiligheid- en gezondheidsrisico’s.
9. Vrijwilligers werken verspreid met minimale 1,5 m afstand tot elkaar.
10. Vrijwilligers dragen handschoenen en lange broek en hemd met lange mouwen (in
verband met teken en irriterende plantensappen).
11. Als er gezamenlijk pauze wordt gehouden blijven de vrijwilligers minimaal 1,5 meter
van elkaar
12. Vrijwilligers zorgen zelf voor een versnapering en drinken.
13. Gereedschap wordt door Landschapsbeheer ter beschikking gesteld en wordt
meegenomen door de vrijwilliger van en naar huis.
14. De vrijwilliger heeft opgeladen privé mobiele telefoon mee.
15. Bij moeilijkheden in het veld bel elkaar indien mogelijk. Kan dit niet bel dan de
coördinator op zijn of haar 06-nummer of kantoor Landschapsbeheer 0320-294939.
16. Bij twijfel altijd contact opnemen met Landschapsbeheer.
In overleg met de vrijwilliger die zelfstandig in het veld werkt stelt Landschapsbeheer
onderstaande materialen beschikbaar:




Gereedschap voor de klus
Veiligheidshesje
Nieuw paar werkhandschoenen
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