
Kun je deze e-mail niet zien, bekijk het dan in je browser .

Advies: reis zoveel mogelijk alleen | Update Corona | Inspiratie |
Grotere kans op slechte gezondheid

 

Advies: reis zoveel mogelijk alleen
Het protocol 'Samen veilig doorwerken' is aangepast op het onderdeel samen
reizen. Het advies is en blijft om zoveel mogelijk alleen te reizen. Zijn er geen
andere mogelijkheden als eigen of openbaar vervoer of een andere planning,
dan kan men met 2 personen in een vervoersmiddel samen reizen, mits hierbij
de nodige extra hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Bij meer dan 2
personen in één vervoersmiddel moet bovendien minimaal 1,5 meter afstand
tussen alle personen aanwezig zijn. Bekijk het protocol bij downloads.

Bekijk protocol

 

Spontaan DIA-adviesgesprek
Alle geplande DIA’s zijn gecanceld, maar dat betekent natuurlijk niet dat onze
adviseurs achterover hangen. Maak gebruik van de mogelijkheid van een
spontaan DIA-adviesgesprek. Telefonisch kun je in gesprek gaan met één van de
adviseurs over al jouw vragen op het gebied van je ontwikkeling, je functie-
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inhoud, je gezondheid en je eigen duurzame inzetbaarheid. Aanmelden kan door
een mail te sturen. Vermeld je naam, geboortedatum, telefoonnummer en de
reden van aanmelding. Je krijgt zo snel mogelijk een reactie. Ook onze partners
dragen actief bij aan het voorkomen van de verspreiding van het Corona virus en
hebben hun dienstverlening aangepast. 

Lees meer

 

Update Corona
Lastig om je buitenlandse collega's de maatregelen van RIVM uit te leggen? Kijk
eens op de site van Helpdesk Corona Bouw & Techniek bij downloads. Hier vind
je verschillende tools in verschillende talen! Je kunt nu de checklists voor de
vakman downloaden in het Nederlands, Engels en Duits. Check ook de handige
posters in de talen Pools, Turks en Engels. De site wordt dagelijks bijgewerkt met
veelgestelde vragen en nieuwe tools. 

 

Ken jij het Veiligheidsprotocol al?
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Wie is er in de werkplaats van een opleidingsbedrijf of op de bouwplaats nu
eigenlijk verantwoordelijk voor leerlingen? Antwoord op deze vraag en meer vind
je in het Veiligheidsprotocol voor opleidingsbedrijven. 

Zo weet je bijvoorbeeld binnen no time wat er op de lijst van verboden
werkzaamheden voor jongeren staat en wat jouw verplichtingen zijn als opleider.
Gebruik ook de controlekaart die je helpt bij het begeleiden van jongeren. Je kunt
de controlekaart eenvoudig zelf downloaden.

Download

 

Extra handen wassen, smeren dus!
Vaak en lang handen wassen, we ontkomen er niet aan in dit Corona-tijdperk.
Maar je huid is er niet blij mee. Heb jij ook last van eczeem? Blijf dan gewoon
handen wassen, dat gaat natuurlijk voor. Maar gebruik hierbij dan vooral een
milde zeep en vergeet niet je handen na het wassen in te smeren met een lekker
vette crème. Op de bouwplaats misschien minder praktisch, maar thuis een
must!

Meer tips
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Hoe gaan andere werkgevers om met de
maatregelen?
Hoe zorg jij dat je werknemers in deze tijd niet alleen veilig werken, maar ook
veilig reizen naar de bouwplaats? Verschillende bedrijven kwamen direct in actie.
Nieuwsgierig wat anderen doen om veilig te werken in deze tijd? Kijk op de
inspiratiepagina.

Inspiratie
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Veel grotere kans op slechte gezondheid voor
werknemers met zwaar werk en obesitas
Voor werknemers in de bouw is het effect van deze combinatie groter dan de
optelling van de afzonderlijke effecten. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM
in samenwerking met het Erasmus MC en Volandis. Bekijk de resultaten van dit
onderzoek in de factsheet. 

Factsheet

 

Neem contact op
Wij beantwoorden graag al je vragen. Bel ons tijdens kantoortijden op 0341 - 499
299 of stuur een mail naar info@volandis.nl.
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