TIPS OM UW BHV-ORGANISATIE CORONAPROOF TE
MAKEN

Bedrijven starten weer op en denken na hoe dit mogelijk is in de anderhalvemetermaatschappij;
bureaus worden uit elkaar geschoven, er worden stickers op de vloer geplakt om de looprichting te
bepalen en stoelen weggehaald in de kantine.
Maar wordt er ook nagedacht over de BHV-organisatie? Deze moet op orde zijn als er medewerkers
op de werkvloer zijn. Zijn er wel voldoende BHV’ers of werken zij thuis? Ontstaan er nu in coronatijd
andere onveilige en ongezonde situaties en hoe kan de bedrijfshulpverlening het beste handelen?
De werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Ook in coronatijd. De
werkgever moet de werknemers informatie geven over de impact van het coronavirus op de
veiligheid en gezondheid. Is er sprake van een verhoogd risico om het virus op te lopen en welke
maatregelen zijn er dan om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken?
Dit betekent onder meer dat de werkgever de risico’s die verbonden zijn met het werk in kaart moet
brengen en beoordelen. Dit geldt uiteraard ook voor bijzondere omstandigheden zoals ontruimingen
en BHV-inzet met risico op coronabesmetting.
Talloze maatregelen zijn al te vinden op internet maar hoe selecteer je hieruit en hoe pas je dat toe
binnen je eigen organisatie als je niet altijd vanuit huis kunt werken? IVM heeft een aantal tips die je
binnen je organisatie kunt gebruiken.

MEDEWERKERS ALGEMEEN
Iedereen moet de basisregels van de overheid volgen en dat betekent in theorie dat de kans op
coronazieken op het werk kleiner wordt. Maar er blijft een risico dat er toch medewerkers zijn die
drager zijn en anderen kunnen besmetten. Onderstaand wat extra tips:
- Standaard maatregelen voor iedereen (RIVM-richtlijnen);
- Scheiding toegang van productiepersoneel en kantoorpersoneel (niet mengen);
- Voorkomen menging tijdens wisselingen van locatie / kantoorruimtes;
- Niet samen in de kantine;
- Overweeg poortcontrole op ziekteverschijnselen;
- Inzetten van coronapreventiewachten die erop toezien dat de richtlijnen worden nageleefd:
https://www.werkveilig.nl/nieuws/ivm-biedt-ondersteuning-bij-handhaven-rivm-richtlijnen

BHV ALGEMEEN
Als er weer op locatie gewerkt wordt, is het vanzelfsprekend dat er ook een werkende BHVorganisatie moet zijn, conform de arbowet artikel 3e.
Hoe kan de BHV organisatie in deze coronatijd het beste handelen, wat kan er wel en wat niet?
Belangrijk is om in dit kader de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen.
IVM heeft een aantal tips:
- Controleer of er nog voldoende BHV’ers in het bedrijf aanwezig zijn;
- Zorg ervoor dat per BHV-verzamelplaats handschoenen, gelaatsmaskers en mondmaskers
aanwezig zijn. Instrueer de BHV’ers over het gebruik (zie eerste hulp en ontruimen). Na een
inzet dit direct aanvullen. Je kunt er ook voor kiezen om deze middelen per BHV’er uit te
reiken;
- Scheiding BHV-ploegen in werkgebieden (dus BHV-kantoor niet mengen met BHV-op de
werkvloer);
- Beoordeel de inzetprocedures uit het BHV-plan waar risico voor overtreden van de algemene
coronamaatregelen aanwezig is;
- Informeer bij ieder incident het crisismanagementteam;
- Voer een taak-risico analyse uit voor de BHV-taken in relatie tot corona. Bepaal hoe ver je
kunt gaan en pas dan de procedures aan. Instrueer BHV’ers hierover. Ga de nieuwe
procedures ook een keer oefenen zodat zij vertrouwd worden met de aangepaste
maatregelen.

ONTRUIMEN
Ontruimen betreft maatregelen voor iedereen, dus ook voor de BHV’ers. De 1,5 meter is tijdens
werkzaamheden van toepassing , en dus ook bij een ontruiming. Aangepaste maatregelen hierbij zijn:
- Gebruik grote doorgangen of meerdere doorgangen voor ontruimen. Ontruim indien
mogelijk geregisseerd. Laat ontruimers de drukte bij de doorgangen reguleren en de 1,5
meter proberen in acht te nemen (tenzij niet mogelijk);
- Creëer meerdere verzamelplaatsen met een maximum aan aantal toegelaten evacuees;
- Markeer plaatsen waar men mag staan en waar niet (kruis op de grond 1.5 meter uit elkaar);
- Instructieborden op de verzamelplaats;
- Voeg bij het ontruimingsalarm een gesproken bericht toe met het advies om onderling 1,5
meter afstand te bewaren;
- Wijs een geïnstrueerde coördinator aan op de verzamelplaats (met megafoon);
- Iedereen kijkrichting dezelfde kant op (niet tegen elkaar in hoesten/ademen);
- Zorg voor een goed geregisseerd sein veilig: laat iedereen één voor één de verzamelplaats
verlaten;
- Alleen ontruimen wanneer het echt noodzakelijk is ;
- Geen ontruimingsoefeningen maar wel duidelijke instructies communiceren naar
medewerkers.

EERSTE HULP
Rond het verlenen van eerste hulp en het wel of niet reanimeren zijn duidelijke richtlijnen
beschikbaar.
- Iedereen beschouwen als mogelijk besmet;
- De 112 meldkamer gebruikt een aangepast beleid om te achterhalen of het slachtoffer Covid19 positief is en kan adviezen geven over de manier van eerste hulp verlening;

-

-

De 112 meldkamer geeft instructies aan degene die de reanimatie doet: zorg er dus voor dat
de melding naar 112 gebeurt vanaf de locatie van het incident. Op deze wijze kan direct
gecommuniceerd worden tussen meldkamer en BHV;
Er mogen maximaal twee hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een
slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand;
Gebruik beschermingsmiddelen: handschoenen, gelaatsmasker, mondmasker;
Als een medewerker klein letsel heeft, dan kan de BHV’er op 1,5 meter afstand blijven. Een
pleister plakken of koelen kan het slachtoffer zelf doen, onder toezicht van de BHV’er;
Moet je dichterbij komen: doe dan ook het slachtoffer een mondmasker op;
Instrueer BHV’ers over gebruik van middelen, volg o.a. de richtlijnen over het gebruik van
een mondmasker en handschoenen;
Reanimatie: Volg de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), Oranje Kruis en
hartstichting. Bedenk wel dat dit richtlijnen zijn die kunnen wijzigen als men tot andere
inzichten komt.

VERVOER VAN EEN SLACHTOFFER
-

-

Vervoer maar geen ambulance:
- Als de BHV’er inschat dat het slachtoffer naar de huisarts moet dan eerst de huisarts
bellen en daar advies vragen over het vervoer;
- Chauffeur voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Extra
medewerker voorzien van extra PBM’s. Handschoenen, bril en mondkapje. Patiënt
ook mondkapje indien mogelijk.
Als een slachtoffer vervoerd moet worden per ambulance, volg de aanwijzingen van het
ambulancepersoneel op.

OVERIGE PROCEDURES
In verschillende procedures komt voor dat omstanders in veiligheid gebracht moeten worden. Denk
dan ook aan het volgende:
- Hiervoor gelden dezelfde maatregelen als hierboven zijn geschreven;
- Loop alle procedures langs om te onderzoeken of er aanpassingen nodig zijn (taak-risico
analyse).

NAZORG
Voor het afronden van de inzet worden de volgende aandachtspunten gegeven:
- Maak gebruikte materialen grondig schoon of gooi ze weg;
- Vul alle middelen aan, denk daarbij ook aan de handschoenen, gelaatsmaskers en
mondmaskers;
- Breng de BHV-organisatie weer in parate staat;
- Noteer plaats/tijd/aard van het incident;
- Noteer gegevens ingezette medewerkers en slachtoffer;
- Onderhoud contact met familie om te beoordelen of er sprake kan zijn van besmetting.
- Maak vervolgafspraken met ingezette medewerkers en volg hen ±14 dagen (max.
incubatietijd)
- Pas de richtlijnen van RIVM toe ten aanzien van omgaan met verdenking besmetting.

VRAGEN?
Heeft u vragen over de inrichting van uw BHV-organisatie die in dit document niet beantwoord
worden? Neem contact met ons op, we denken graag met u mee.
werkveilig.nl | 088-166 3000 | verkoop@werkveilig.nl

