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Het Corona beleid van Van Lith Bouwbedrijf B.V.:

In deze tijd in 2020 hebben we globaal te maken met de Covid pandemie. Dit betekent voor veel 
mensen dat het een onzekere tijd is, waarbij we allen vooral het indammen van de besmettingen door 
het virus als hoofddoel hebben. Daarna zijn we als samenleving bezig om door te leven, te werken en 
daarmee de economie en samenleving draaiende te houden. Dit kan goed maar daar moeten we wel 
goede afspraken voor maken!
De Rijksoverheid, het RIVM en Bouwend Nederland hebben hier duidelijke voorwaarden voor 
geschreven en verder uitgewerkt naar mogelijkheden om het werk op uw bouwwerk en in uw woning 
te kunnen doen.

Van Lith Bouwbedrijf B.V. heeft deze maatregelen en richtlijnen gehanteerd om haar Covid-protocollen 
op te stellen. De Covid-protocollen die wij hebben zijn:

• Ons algemene Coronabeleid
• Coronamaatregelen bij opname en werken in bewoonde staat
• Corona protocol bij een (vermoedelijke) besmetting op de werkplek

Het algemene Coronabeleid van Van Lith Bouwbedrijf:
Ons algemene Coronabeleid is een levend document dat gericht is op de algemene bedrijfsvoering van 
Van Lith Bouwbedrijf. Het is een levend document en mededelingen dat de laatste ontwikkelingen en 
wettelijke maatregelen volgt.

Coronamaatregelen bij opname en werken in bewoonde staat:
Van Lith Bouwbedrijf is gespecialiseerd in het renoveren in bewoonde staat en het serviceonderhoud in 
bewoonde staat. Dit is bij de bewoner thuis die op dat moment vaak ook thuis aanwezig is. Daarbij 
komen wij ook bij mensen die in het kader van Corona tot een risico groep behoren. Hier hebben wij 
dan ook een apart Coronaprotocol voor geschreven

Coronaprotocol bij een (vermoedelijke) besmetting op de werkplek:
Wanneer wij een melding ontvangen van een (vermoedelijke) besmetting van iemand die op een van 
onze projecten, woningen of kantoren aanwezig geweest is wordt het ‘Coronaprotocol (vermoedelijke) 
besmetting’ toegepast. Dit protocol is speciaal voor en samen met onze Farmacie opdrachtgevers 
geschreven en wordt voor alle werklocaties en kantoren van Van Lith Bouwbedrijf toegepast.
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Algemene opmerking op dit stuk; ‘Coronamaatregelen bij 
opname en werken in bewoonde staat’.
Dit protocol omschrijft de algemene maatregelen voor de 
woningopnames en het werken in bewoonde staat. 
projectspecifieke onderdelen worden indien nodig en in overleg 
met de opdrachtgever projectspecifiek gemaakt.
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Coronamaatregelen bij opname van woningen en bewonersgesprekken:

Voor de opname van woningen en het doen van bewonersgesprekken komen wij bij de bewoners 
thuis. Om de gezondheid van de bewoners en onze medewerkers te borgen hanteren wij hierbij een 
aantal maatregelen die passen bij de door de overheid en Bouwend Nederland opgelegde regelgeving. 
De maatregelen die wij van bewoners vragen en waar wij ons aan houden zijn:

• Bij het maken van de afspraak vragen wij u of u of een van uw huisgenoten coronaklachten 
heeft (hoesten, kuchen, koorts), getest bent en op uitlag wacht of dat u in quarantaine of 
isolatie zit.

• Wanneer er meer dan een week tussen het maken van de afspraak en de afspraak zelf zit 
dan bellen wij een dag voor de afspraak om de vraag uw er klachten zijn te herhalen.

• Wij vragen de bewoner om voor de afspraak de woning goed te ventileren
• Voor het betreden van de woning vragen wij u ook of u of een van uw huisgenoten 

coronaklachten heeft
• Voor het betreden van de woning draagt onze bewonersconsulent een mondkapje en heeft 

zijn of haar handen gedesinfecteerd
• Wanneer de bewoner opengedaan heeft vragen wij of die ons voor wil gaan de huiskamer in 

zodat wij niet binnen de 1,5 meter komen.
• Tijdens de opname en bewoners gesprekken vragen wij u om minimaal 1,5 meter afstand te 

houden
• Bij het verlaten van de woning zal onze bewonersconsulent de handen wederom 

desinfecteren. Hiervoor zal er voor de woning een desinfectiezuil geplaatst worden.
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Coronamaatregelen bij werkenin bewoonde staat:

Bij werkzaamheden in bewoonde woningen werken wij bij bij de bewoners thuis. Om de gezondheid 
van de bewoners en onze medewerkers te borgen hanteren wij hierbij een aantal maatregelen die 
passen bij de door de overheid en Bouwend Nederland opgelegde regelgeving. De maatregelen die wij 
van bewoners vragen en waar wij ons aan houden zijn:

• Vooraf geven wij (globaal per woningtype) aan waar wij bewerkingen uitvoeren en wat de 
coronamaatregelen in de woning zijn. Zie voor voorbeelden de volgende pagina’s

• Bij het maken van de afspraak vragen wij de bewoner of die  of een van de huisgenoten 
coronaklachten heeft (hoesten, kuchen, koorts), getest bent en op uitlag wacht of dat 
bewoners in quarantaine of isolatie ziten.

• Wij vragen de bewoner om voor de afspraak de woning goed te ventileren
• Voor het betreden van de woning vragen wij ook of de bewoner of een van de huisgenoten 

coronaklachten heeft
• Tijdens de werkzaamheden wordt de bewoner gevraagd om in een andere ruimte te 

verblijven
• Er zullen maximaal 3 vaklieden tegelijk in een ruimte aanwezig zijn
• Tijdens de werkzaamheden binnen in een woning dragen onze vaklieden mondkapjes nog 

niet vastgestelde maatregel
• Bij het verlaten van de woning zullen vaklieden hun handen desinfecteren. Hiervoor zal er 

voor de woning een desinfectiezuil geplaatst worden.
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Bouwend Nederland Protocol
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Bouwend Nederland Protocol in bewoonde staat
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Corona protocol Veilig  werken in bewoonde staat
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Plattegrond woning met ruimtes waar bewerkingen 
plaatsvinden voorbeeld
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Plattegrond ruimtes waar bewerkingen plaatsvinden
voorbeeld
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Plattegrond ruimtes met specifieke bewerkingen aangegeven 
(bewerking staat in omschrijving) voorbeeld
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Doorzichtig kamerscherm
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Doorzichtig kamerscherm

Plattegrond met bewerkingen en extra seperatie schermen
Aanvullende Corona maatregel, Doorzichtige kamerschermen 
geplaatst in de hal; voorbeeld

Voor uw 
en onze 
veiligheid 
plaatsen 
we dit 
tijdelijke 
scherm

Graag 
minimaal 
2 meter 
afstand 
houden

Voorbeeld van een kamerscherm. 
Wordt op breedte gemaakt
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