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Richtlijnen:  
COVID-19 Preventiemaatregelen 

ECM:   203541 

Date:   18 september, 2020 

 

Introductie 

Dit document zal worden gebruikt als referentiedocument voor Taak Risico Analyses (TRA's) en beschrijft 

de maatregelen die moeten worden getroffen in geval er werkzaamheden (met meerdere mensen) op 

TAQA-sites worden uitgevoerd. Het doel van deze richtlijnen is om de verspreiding van COVID-19 (of 

Coronavirus) te voorkomen. De strategie die in dit document wordt gebruikt, is grotendeels gebaseerd op 

arbeidshygiëne. De strategie bestaat uit maatregelen die erop gericht zijn te voorkomen dat besmet 

personeel op TAQA-locaties gaan werken en daarnaast het risico op besmetting op de werklocatie te 

verkleinen. 

De instructies zijn gebaseerd op de richtlijnen zoals gepresenteerd door het RIVM1. 

Deze instructies zullen met de betreffende aannemers worden gecommuniceerd voorafgaand aan de uit 

te voeren werkzaamheden. Aannemers zijn verplicht om met hun personeel te verifiëren of ze al dan niet 

in staat zijn om te werken aan door TAQA bediende installaties in overeenstemming met de TAQA 

COVID-19 Richtlijnen voor veilig werken voordat ze ter plaatse arriveren. Aannemers worden geacht de 

gezondheidstoestand van hun personeel te controleren in overeenstemming met de TAQA COVID-19 

vragenlijst2 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden. 

  

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken 
2 COVID-19 Vragenlijst (ECM #205055) 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken
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Instructies 

Activiteiten Risico Preventieve Maatregelen 

Voorafgaand 
aan 
werkzaamheden 
op locatie 

Mogelijk besmet 
personeel op locatie. 

• Personeel mag alleen op locatie komen werken als ze geen 
gezondheidsklachten hebben (minimaal 24 uur), daar wordt 
ook lichte verkoudheid onder verstaan (bijv. Loopneus, schrale 
keel, lichte hoest etc.); 

• Als een huisgenoot mogelijke symptomen van COVID-19 
ontwikkelt (bijv. aanhoudende hoest en / of koorts bij hoge 
temperatuur), mag het personeel gedurende 10 dagen vanaf 
het moment dat ze voor het eerst ziek werden, geen TAQA-
locatie bezoeken; 

• Personeel dat tot 10 dagen voorafgaand aan het starten van 
werkzaamheden op TAQA locaties een land of regio heeft 
bezocht met een rode kleurcode, zoals gepubliceerd3 door de 
Nederlandse overheid, zal de toegang worden ontzegd; 

• Personeel dat tot 10 dagen voorafgaand aan het starten van 
werkzaamheden op TAQA locaties een land of regio heeft 
bezocht met een oranje kleurcode, zoals gepubliceerd3 door de 
Nederlandse overheid, moeten de juiste persoonlijke 
quarantainemaatregelen hebben genomen in 
overeenstemming met de RIVM-quarantainerichtlijnen4 voordat 
men ter plaatse arriveert; 

• Niet-TAQA-medewerkers moeten een vragenlijst5 invullen 
betreffende hun gezondheidstoestand. Op onshore door TAQA 
beheerde locaties moeten niet-TAQA-medewerkers te allen 
tijde een kopie van de ingevulde vragenlijst bij zich houden en 
ervoor zorgen dat deze up-to-date wordt gehouden met 
betrekking tot hun huidige gezondheidsstatus. Aan niet-TAQA-
personeel kan worden gevraagd om hun ingevulde vragenlijst 
te presenteren voordat de vergunning ter plaatse wordt 
vrijgegeven; 

• Bij het rijden naar de werkplek wordt er aangeraden om het 
voertuig niet te delen met andere mensen (carpoolen). In het 
geval van meerdere personen per voertuig moet iedereen een 
chirurgisch gezichtsmasker dragen6; 

 
3 https://www.netherlandsworldwide.nl/latest/news/2020/06/15/going-on-holiday-abroad-countries-whose-
borders-are-open  
4 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine  
5 COVID-19 Vragenlijst (ECM #205055) 
6 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-openbaar-vervoer-grensstreek/vervoer-
met-de-auto-of-taxi  

https://www.netherlandsworldwide.nl/latest/news/2020/06/15/going-on-holiday-abroad-countries-whose-borders-are-open
https://www.netherlandsworldwide.nl/latest/news/2020/06/15/going-on-holiday-abroad-countries-whose-borders-are-open
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-openbaar-vervoer-grensstreek/vervoer-met-de-auto-of-taxi
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-openbaar-vervoer-grensstreek/vervoer-met-de-auto-of-taxi


TAQA Energy B.V. 

 

3 
 

Activiteiten Risico Preventieve Maatregelen 

Voorafgaand 
aan 
werkzaamheden 
op locatie 
(vervolg) 

Mogelijk besmet 
personeel op locatie. 

• Indien de minimale afstand van 1,5 meter tussen wachtend 
personeel niet kan worden aangehouden, kan personeel 
worden verzocht in de ruimte tegenover de vergunning balie 
(bij kantoor Overkant) te wachten; 

• Overalls moeten regelmatig worden schoongemaakt; 

• Personeel dat langer dan 24 uur een TAQA-offshore-installatie 
bezoekt, wordt onderworpen aan COVID-19-test op Den Helder 
Airport alvorens offshore te vliegen. Het duurt ongeveer 24 tot 
48 uur om de testresultaten te analyseren. Totdat de resultaten 
binnen zijn, zal het personeel chirurgische gezichtsmaskers 
moeten dragen tijdens het verblijf in de accommodatie of 
buiten wanneer de sociale afstand van 1,5 m niet kan worden 
nageleefd; 

• Personeel dat een offshore installatie van TAQA bezoekt, wordt 
voorafgaand aan de vlucht op Den Helder Airport onderworpen 
aan een temperatuurscan. Indien hun lichaamstemperatuur 
hoger is dan 38 graden oC, wordt het personeel de toegang tot 
de helikopter ontzegd. 

Terwijl aanwezig 
op TAQA-
locaties / 
kantoren 

Verspreiding van 
COVID-19 tussen 
personeel op locatie. 

Implementeer standaard arbeidshygiëne: 

• Was uw handen regelmatig met water en zeep (raadpleeg voor 
een gedetailleerde instructie Plusport voor een training over de 
juiste manier om uw handen te wassen); 

• Hoest en niest aan de binnenkant van je elleboog; 

• Gebruik tissuepapier en gooi het direct na gebruik weg; 

• Schud geen handen; 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) uit elkaar; 

• Reinig / desinfecteer gereedschap waar mogelijk, wanneer u 
klaar bent met uw werk of een pauze neemt; 

• Gebruik zoveel mogelijk uw eigen apparatuur. 

Terwijl aanwezig 
op kantoor of 
kantine / tijdelijk 
kantoor / 
portacabin 

Verspreiding van 
COVID-19 tussen 
personeel op locatie. 

• Idem zoals hierboven; 

• Was eerst uw handen nadat u naar binnen bent gegaan; 

• Beperk het aantal mensen dat tegelijkertijd in de kamer 
aanwezig is, streef naar een aantal van 3 personeelsleden of 
minder (neem bijvoorbeeld een pauze in kleinere groepen); 

• Houd te allen tijde een minimale afstand van 1,5 meter tussen 
het personeel; 

• Zorg ervoor dat de kamers vaker worden schoongemaakt en 
dat er zeep / desinfectiemiddel en wegwerphanddoeken 
aanwezig zijn; 

• Werkkleding is binnen niet toegestaan, behalve in de 
kleedkamer. 
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Activiteiten Risico Preventieve Maatregelen 

Werkzaamheden 
met meer dan 1 
persoon binnen 
een beperkte 
ruimte (niet 
mogelijk om 1.5 
m afstand toe te 
passen), in 3D 

Verspreiding van 
COVID-19 tussen 
personeel op locatie. 

• Idem zoals hierboven; 

• Implementeren de standaard vereisten voor Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM); 

• In het geval dat een minimale afstand van 1,5 meter tussen 
personeel niet te allen tijde kan worden aangehouden (te 
verifiëren tijdens de Last Minute Risk Assessment (LMRA)), is de 
volgende aanvullende PBM vereist: 
o Chirurgisch gezichtsmasker7 of alternatieve 

gezichtsbescherming, b.v. persoonlijk filtermasker, Powered 
Air Purifying Respirator (PAPR), etc. 

Overnachting 
tijdens een 
project 

Verspreiding van 
COVID-19 tussen 
personeel op locatie. 

• Voor onshore personeel gelden de standaard COVID-19 
mitigerende maatregelen zoals gehandhaafd door de 
Nederlandse overheid8. 

 

 
7 Chirurgische gezichtsmaskers beperken de kans dat een persoon het COVID-19-virus verspreidt. 
8 https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen over voorkomen besmetting 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen over voorkomen besmetting

