
 

FNV Transport en Logistiek 
  

Telefoon 
Internet  

0800 – 022 5 022 
fnv.nl/corona-tl   

 

     CORONOPROTOCOL BIEDT DUIDELIJKHEID! 

 

CORONA-BULLETIN 
24 APRIL 2020 

NIEUWSFLITS 
Het is mogelijk om met regelmaat op 
de hoogte te worden gehouden over 
de ontwikkelingen. Meld je aan via: 
https://www.fnv.nl/corona/corona-
nieuwsflits-aanmelden# 

MISSTANDEN MELDEN 

Maak je misstanden mee, die wellicht 

ook te maken hebben met corona? 

Meld deze: 

E-mail:    transport@fnv.nl 

Telefoon:  0800 0225022 

VRAAG EN ANTWOORD  
SECTOR TRANSPORT & LOGISTIEK 
Voor alle vragen vanuit onze eigen  
sector rondom Corona, arbeidsvoor-
waarden, hygiëne en arbo: 
www.fnv.nl/corona-tl  

 

CORONA PROTOCOL 
VOOR DE SECTOR 

TRANSPORT & LOGISTIEK 

 

WAAROM EEN PROTOCOL? 

Samen met de sector Transport & Logistiek heeft de rijksover-

heid het Coronaprotocol Transport & Logistiek vastgesteld.  

Het protocol biedt duidelijkheid aan werkgevers, opdrachtge-

vers, zzp-ers en werknemers (ook uitzendkrachten en oproep-

krachten) over hoe er in het wegtransport en logistiek veilig en 

gezond doorgewerkt kan worden ten tijde van de Coronacrisis 

en de anderhalve-meter-economie.  

Meer informatie is te vinden op www.stlwerkt.nl/corona 
 

STANDPUNT FNV 

Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport & Logistiek 

spreekt namens alle organisaties en is blij met de duidelijkheid 

die het Protocol schept. “De veiligheid van werknemers staat 

hierbij voorop. Tegelijkertijd willen we alles op alles zetten om 

ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk kan worden doorge-

werkt. Behoud van werk en inkomen en het voorkomen van fail-

lissementen is de uitdaging waar we met elkaar voor staan.  

Zonder de gezondheid van werknemers in gevaar te brengen.” 
 

BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT HET PROTOCOL 
Er moet binnen het bedrijf een coördinator aangesteld worden 
die centraal aanspreekpunt is. 
 
De werkgevers moeten ervoor zorgen dat aangepaste  
procedures van klanten van tevoren bij chauffeurs bekend zijn.  
Desinfectans en wegwerphandschoenen, voor gebruik  
onderweg, moeten aan medewerkers worden verstrekt. 
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Voorkom dat medewerkers in grote getalen bij elkaar komen. 
 
Reinig bij wisseling van de bezetting de cabine met water en 
een huishoudelijk schoonmaakmiddel.  
 
Werknemers van dienstverleners moeten hetzelfde behandeld 
worden als eigen werknemers. 
 
Toiletruimte moeten beschikbaar gesteld zijn voor bezoe-
kende chauffeurs en moet intensiever worden gereinigd dan 
gebruikelijk. 

 

MEEST RECENTE ONTWIKKELINGEN 

Volg voor de meest recente ontwikkelingen en voor vragen 

waar het protocol wellicht onvoldoende duidelijkheid biedt 

onze website met “vraag en antwoord”. Deze website wordt 

regelmatig bijgewerkt naar aanleiding van veel gestelde  

vragen. 

www.fnv.nl/corona-tl  

 

BUITENLANDSE COLLEGA’S 

Voor collega’s die niet de Nederlandse taal spreken, is er een  

speciale website gemaakt. Informatie (over corona) voor arbeids-

migranten is in meerdere vertalingen te vinden op:  

www.kwestievanbeschaving.nl 

 

HEB JE NOG VRAGEN? 

Mail aan transport@fnv.nl of bel 0800 0225022. 

We helpen je graag verder. 
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