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De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het uitbreken van het Corona-virus tot een
pandemie uitgeroepen. Hierbij informeren wij u graag over de maatregelen die BAM Infra Nederland
inmiddels heeft genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Wij hebben een Corona-uitbraak managementteam geïnstalleerd om de preventieve maatregelen te
coördineren. Dit team houdt de situatie wereldwijd voortdurend in de gaten. Zij begeleidt
leveranciers, onderaannemers en de eigen organisatie met betrekking tot de activiteiten van
werkmaatschappijen bij het waarborgen van de dienstverlening aan onze opdrachtgevers. Hierbij
kijkt zij naar wat de WHO, het RIVM, andere bouwconcerns en overheidsinstellingen doen. Binnen
BAM zijn dan ook strikte maatregelen van kracht. Wij verwachten van onze werknemers en onze
ketenpartners dat zij deze richtlijnen naleven om zo verdere verspreiding van het virus tegen te
gaan, te voorkomen dat collega’s ziek worden en onze projecten geen onnodige vertraging oplopen.
VERVOER NAAR EN VAN DE BOUWPLAATS
BAM hanteert de volgende richtlijnen voor woon-werkverkeer en dienstreizen:
• Maximaal twee personen in een (BAM)-bus
Tot nader order is het niet toegestaan om met meer dan twee personen tegelijkertijd in een
bestelbus te rijden. In onze buurlanden Duitsland en België wordt hierop reeds gecontroleerd
door de politie. De verwachting is dat dit in de komende dagen ook in Nederland gaat
gebeuren. Zorg er dus voor dat als je met twee personen in een BAM-bus rijdt, je ook
maximale afstand van elkaar hebt. En dat je alleen met zijn tweeën in een bus rijdt als je ook
overdag samen werkt
• Maximaal één persoon in een caddy of personenauto
Tot nader order is het niet toegestaan om te carpoolen met een caddy of personenauto. Reis
dus alleen als je gebruik maakt van een caddy of personenauto.
• Houd afstand als je gebruik maakt van het openbaar vervoer
Kom je met het openbaar vervoer (bus, trein, tram of metro) naar je werk? Houd dan echt
minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen.
In het algemeen geldt: Reis voor zover mogelijk alleen. Stap niet bij elkaar in de bus of auto als
iemand milde verkoudheidsklachten vertoont (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot
38 graden) of als gezinsleden koorts hebben. Vraag hier ook actief naar voordat je instapt.. En houd
je ook aan de algemene hygiëne richtlijnen: was je handen regelmatig met water en zeep, vermijd
het aanraken van je gezicht, ogen, mond en neus, houd zoveel als mogelijk minimaal 1,5 meter
afstand tot elkaar. Hoest en nies in de binnenzijde van je elleboog of in een tissue en gooi die direct
na gebruik weg.
Leveren deze aangescherpte richtlijnen problemen op bij het naar en van je werk komen? Overleg
dan samen met je leidinggevende hoe jullie tot een werkbare oplossing kunnen komen.
OP DE BOUWPLAATS
• We hanteren de richtlijn van de overheid om 1,5 meter afstand te houden. Kan dit niet of twijfel
je? Overleg dit dan altijd met je leidinggevende. Kijk samen naar andere oplossingen zoals
bijvoorbeeld het afschermen wat nu in supermarkten gebeurt bij de kassa. Of bijvoorbeeld
machinaal banden stellen i.p.v. met de hand. Of overleg met je opdrachtgever of je de planning
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•

aan kunt passen (bijvoorbeeld: werkzaamheden die je nu niet uit kunt voeren voer je later uit en
andersom). Verder blijft het belangrijk dat mensen kritisch zijn op mogelijke ziekteverschijnselen
en direct thuisblijven/naar huis gaan als deze optreden.
Om jou en je collega's te helpen hebben we een poster ontwikkeld waarop je in één oogopslag
het belang van de sociale afstand van minimaal 1,5 meter ziet. Zie verderop in deze instructie.

THUIS WERKEN ALS HET KAN
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je NIET thuis kunt
werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar
doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd
sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en
houd dan ook minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg jij of je gezinslid daar ook
koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale
beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
REIZEN VOOR WERK
• Om het risico van verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, mogen BAMmedewerkers en andere medewerkers die werkzaam zijn voor BAM GEEN kantoren of
projectlocaties bezoeken ANDERS dan hun eigen kantoor- of projectlocatie. Alleen werkgerelateerde reizen naar de vaste kantoor- of projectlocatie (de vaste standplaats)
gerelateerd aan ieders rol is toegestaan. Een uitzondering op deze regel betreft de Slimme
Meter-, EV-laadpalen-, Telecom-monteurs en de medewerkers van de storingsdiensten. Zij
volgen een door ons opgesteld Corona Hygiëne protocol. Wij adviseren onze
onderaannemers dringend om met vaste ploegen op projecten te werken en personele
wisselingen tot een minimum te beperken.
ZAKELIJKE MEETINGS INTERN EN EXTERN
• Alle interne en externe evenementen, meetings (met onze klanten, onderaannemers/
leveranciers en overige ketenpartners) en andere bijeenkomsten voor BAM-medewerkers en
medewerkers die werkzaam zijn voor BAM die uit verschillende locaties moeten komen,
dienen te worden geannuleerd. Hiervoor dienen zoveel mogelijk Skype-meetings
georganiseerd te worden.
• Indien er in het geval van een business-kritische situatie een uitzondering gemaakt moet
worden op bovengenoemde regels, dienen onze collega’s te allen tijde toestemming van
hun directie te vragen.
Laten we er samen voor zorgen dat we de negatieve effecten van het virus zoveel mogelijk
beperken. Uiteindelijk gaat het om ieders gezondheid, de continuïteit van onze bedrijven en een
stabiele samenleving.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
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