
PREVENTIE TEGEN DE VERSPREIDING VAN COVID-19.
Richtlijnen voor alle medewerkers van One Trick Pony

Gepubliceerd op de member pagina van de website op 3 mei 2021 en duidelijk leesbaar
aanwezig op de werkvloer.

BASISPRINCIPES in de strijd tegen Corona:

 Afstand houden. 1,5m. Geef elkaar geen hand, maak geen fysiek contact
 Mondmasker. Draag een masker op openbare en drukke plaatsen, op plekken

waar afstand houden moeilijk is, of in gesloten ruimtes. Draag een masker dat
neus, mond en kin bedekt.

 Handhygiëne: was meermaals per dag je handen met water en zeep. Gebruik
ontsmettende handgel bij aanraken van contactoppervlaktes.

 Nies- en hoesthygiëne: hoest en nies in je elleboog of bij voorkeur in een papieren
zakdoek die je meteen weggooit na gebruik

 Gebruik van sanitair. Bij het verlaten van de ruimte ontsmet je het toilet, de klink en
kraan. Gooi het papier dat je gebruikt niet in het toilet maar in een vuilnisbakje. Was
je handen met water en zeep.

 Blijf thuis als je ziek bent. Ook bij twijfel. Bel de huisarts.
 Als iemand in je naaste omgeving (bubbel) besmet is, dient je een arts te

raadplegen. Die bepaalt of het mogelijk is om verder te werken.

One Trick Pony voorziet voldoende papieren handdoekjes, zeep en
ontsmettende handgel op elke werkplek.



SPECIFIEKE MAATREGELEN:

 Vast personeel is aan de slag als gewoonlijk. Telewerk is daarbij de norm.
Bepaalde werkzaamheden die moeten gebeuren op kantoor worden in de mate van
het mogelijke beperkt.

 Woon-werkverkeer gebeurt zoveel mogelijk met eigen vervoer, bijvoorbeeld de fiets.
Ingeval van gebruik van openbaar vervoer is een mondmasker verplicht.

 Het aantal aanwezigen op de werkplek wordt beperkt tot een minimum. Enkel het
noodzakelijke personeel wordt toegelaten op de werkvloer.

 De werkruimtes worden tijdens pauzes verlucht. Indien het weer en de activiteit het
toelaat blijven binnendeuren permanent open staan ter verluchting en om gebruik
van klinken te vermijden

 Elke werknemer houdt zijn werkplaats/pupiter netjes. Voor het gebruik van
gemeenschappelijk materiaal worden handen gewassen met water en zeep.
Contactoppervlakken worden ontsmet door de werknemer die per project hiervoor
wordt aangewezen.

 Werkruimte wordt zo georganiseerd dat medewerkers minimaal 1,5m van elkaar
verwijderd zijn. Vergaderen en repeteren kan enkel in verluchte ruimtes waar de
afstand van 1,5m kan gerespecteerd worden. Respecteer podiumplannen en hou er
rekening mee dat voor blazers en zangers de afstand frontaal 2m bedraagt.

 Eten en drinken: breng je eigen lunchpakket mee (tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld door One Trick Pony). Gebruik zo weinig mogelijk keukenmateriaal,
doe je eigen afwas. Breng je persoonlijke drinkbus mee en/of label materiaal dat
je gebruikt. Gebruik ontsmettende handgel vooraleer je de koffiemachine bedient
of gemeenschappelijk materiaal gebruikt.

 One Trick Pony houdt een lijst bij van alle deelnemers aan een activiteit. Als je
tot 7 dagen na de laatste activiteiten je ziek voelt of symptomen vertoont, gelieve
dan One Trick Pony te contacteren (Sarie Van der Aa via 0489 30 54 08 of
info@onetrickpony.be). We zullen in dat geval het aanwezigheidsregister
gebruiken om andere aanwezigen te verwittigen.

 Wanneer One Trick Pony en haar medewerkers ergens te gast zijn, dienen
de veiligheidsregels van de organisator ter plaatse te worden
gerespecteerd.

Blijf veilig en gezond

Referenties:
Brochure Arcerta: Veilig en gezond werken in een KMO tijdens de Corona crisis
Ministerieel besluit van 20 maart 2020 met maatregelen ter
beperking van verspreiding Corona
Bijlage 1: Controlelijst Corona
Bijlage 2: Mogelijke Social Distance maatregelen

FOD Werkgelegenheid: Generieke gids opgesteld door Hoge Raad voor Preventie
en Bescherming op het Werk. (Deze gids zal worden gebruikt als basis voor
overleg tussen sociale partners over maatregelen op sectorniveau. Voor onze
sector voert OKO dit overleg).
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