
Handelingsperspectief O&S  
 
Het doel van dit document is: duidelijkheid geven over de werkwijze binnen O&S tijdens de 
coronacrisis. Dit document is vooralsnog geldig tot en met 28 april, maar kan tussentijds aangepast 
worden als de situatie daarom vraagt. 
Het uitgangspunt is altijd: gebruik je gezonde verstand en werk veilig! 
 
We passen de reeds bekende algemene hygiëneregels toe. Voor en na de werkzaamheden:  
• Medewerkers met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts blijven thuis. 
• Medewerkers met gezinsleden die koorts hebben blijven ook thuis. 
• Moet je hoesten, kuchen en niezen, doe dit bij voorkeur in een papieren zakdoekje en gooi dit 

na gebruik weg, of doe dit in holte van je elleboog. Neem extra afstand. 
• Schud geen handen.  
• Was je handen regelmatig en laat ze aan de lucht drogen of gebruik papieren handdoekjes.* 
• Houd afstand tot elkaar bij kantinebezoek/schaftruimte. De richtlijn is 1,5 meter afstand te 

houden van elkaar, ook bij vervoer naar en van het werk of op de locatie zelf. 
 
*Op veel locaties maken we gebruik van handdoekrollen. Als je een schone en droge handdoek gebruikt is dit 
voldoende. Draai de handdoek na gebruik voldoende ver door zodat het schone en droge deel voor de 
volgende gebruiker beschikbaar is. Dit is de reden waarom NS op de locaties waar al handdoeken aanwezig zijn 
geen extra papieren doekjes plaatst. 
 
Specifieke maatregelen voor O&S: 
• Beperk contact met derden. Denk aan leveranciers buiten de werkplaats. 
• Werk zoveel mogelijk in vaste koppels. 
 
Als het werk toch binnen 1,5 meter plaatsvindt volg je de volgende stappen: 
1. Pas de looplijnen en planning zo aan dat je alleen werkt. Overleg, waar nodig, met je 

leidinggevende. 
2. Als dit niet lukt pas je het werk zo aan dat je meer dan 1,5 meter uit elkaar blijft, ook als het 

werk daardoor langer duurt. Dus werkzaamheden die je voorheen samen deed uit efficiency, 
doe je nu alleen. 

3. Als alleen werken niet mogelijk is, trek je de Stop en Go kaart, en overleg je met je 
leidinggevende. Bepaald wordt of het werkzaamheden zijn die nu perse uitgevoerd moeten 
worden.  Als de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, waarbij met meer dan 1 collega 
binnen 1,5 meter moet worden gewerkt, worden de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
gebruikt die hiervoor beschikbaar zijn. Je draagt in deze situatie de helm met gelaatsscherm.* 
Andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet gebruikt indien je toch binnen de 1,5 
meter moet werken. Dit betekent dat andere persoonlijke beschermingsmiddelen zoals de 
halfgelaatschermen enkel gebruikt worden voor de werkzaamheden waarvoor ze dienen buiten 
de corona crisis. Denk hierbij aan schuren, werk aan de bio installaties etc.    

*Omdat nog niet op alle locaties voldoende helmen met gelaatsschermen beschikbaar zijn, is het 
toegestaan om in overleg met de leidinggevende (bij het stop en go card moment) vast te stellen dat 
werkzaamheden nog niet uitgevoerd kunnen worden omdat de helm met gelaatsscherm niet voorhanden 
is. Naar verwachting zullen op korte termijn voldoende helmen met gelaatsschermen beschikbaar zijn en 
doet zich dit daarna niet meer voor. De (reinigings)instructies volgen daar ook bij.  

Tot slot: 
• Spreek elkaar aan als er niet gewerkt wordt volgens hierboven benoemde afspraken. 
• Schakel bij twijfel je leidinggevende of HSE-adviseur in. 
• Indien nodig gebruik je de Stop en Go kaart. 


