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COVID-19 – Checklist coronaprotocol 

 

Zeer snel na het begin van de Corona-crisis werden protocols uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de 

activiteiten binnen de scope van deze protocols op een Corona-veilige manier zouden kunnen 

plaatsvinden. Deze protocols moeten alle betrokken individuen ondersteunen om de zogenaamde “6 

gouden regels” te helpen naleven en om alle stakeholders helpen de nodige preventie- en 

beschermingsmaatregelen in te voeren om besmetting van alle betrokkenen te voorkomen.  

 

Er zijn een aantal basiselementen die in elke gids in min of meerdere mate terug te vinden zouden moeten 

zijn. De mate waarin deze basiselementen worden gedetailleerd hangt af van de betrokken sector. 

Belangrijk daarbij is om de verschillende soorten contacten in rekening te nemen. In de economische 

sectoren gaat het daarbij om de volgende contacten : 

• Contacten werknemer / werknemer 

• Contacten werknemer / klant 

• Contacten klant / klant 

In het onderwijs betreft het voornamelijk de volgende contacten : 

• Contacten leerkracht / leerkracht 

• Contacten leerkracht / leerling 

• Contacten leerling / leerling 

 

Dezelfde oefening kan voor andere sectoren gemaakt worden. Het kan daarbij zowel gaan om directe 

contacten (bv een hand geven, tegen elkaar praten, …) als om indirecte contacten (bv hanteren van 

hetzelfde materiaal). De zes gouden regels staan  voor de volledigheid nog eens opgelijst in onderstaande 

figuur. 
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De 10 basiselementen, die aangepast aan de betrokken activiteit in elke gids terug te vinden zouden 

moeten zijn, zijn de volgende : 

 

1. Respecteer de geldende wetgeving  

2. Duid een COVID-coördinator aan 

3. Communiceer, informeer, motiveer 

4. Social distancing 

5. Hygiëne 

6. Reiniging en ontsmetting 

7. Verluchting 

8. Persoonlijke bescherming  

9. Beheer besmette personen 

10. Compliance en handhaving 

 

Er valt op te merken dat er voor sommige basiselementen met verschillende scenario’s kan worden 

gewerkt in functie van de sanitaire situatie / de evolutie van de pandemie. Daarbij kan bijvoorbeeld 

gewerkt worden met kleurencodes. Vaak zal dit meegenomen worden in de op dat moment geldende 

wetgeving die politiek wordt beslist. Voorbeelden zijn het al dan niet verplicht maken van 

mondmaskerdracht in drukke gebieden of het al dan niet opleggen van tijdsbeperkingen bij winkelbezoek. 

 

Onderstaande checklist biedt een instrument om af te toetsen in hoeverre deze 10 basiselementen, de 

zogenaamde “10 geboden van een protocol”, voldoende zijn ingevuld voor het betrokken sectorprotocol. 

In het protocol moeten de sectoren worden aangegeven waarop de bepalingen van die bepalingen van 

toepassing zijn en hoe deze wordt verspreid onder de betrokken personen/organisaties/bedrijven. 
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 COVID-19 – Checklist coronaprotocol     

     

     

Betrokken sector :      

Verantwoordelijke uitgever :      

Bevoegde Minister(s) :     

     

Datum :     

     

Thema     

     

1. Regelgeving     

  OK NOK  

De (federale, regionale, lokale, …) reglementaire normen met 

betrekking tot de activiteit in het kader van COVID-19 werden 

in het protocol geïntegreerd. 

 

   

Er is een systematiek voorzien om met wijzigende wetgeving 

om te gaan. 

 
  

 

     

2. Covid-coördinator     

  OK NOK  

Er wordt een Covid-coördinator aangeduid en er is vastgelegd 

hoe deze moet worden bekend gemaakt aan de stakeholders 

 
  

 

De rol en verantwoordelijkheden van de covid-coördinator zijn 

duidelijk gedefinieerd, o.a. in het kader van toezicht, 

handhaving en continue verbetering. 

 

  

 

     

3. Communicatie     

  OK NOK NVT 

Alle stakeholders zijn geïdentificeerd  
   

Er worden voorafgaandelijk afspraken gemaakt met de 

betrokken externe stakeholders (onderaannemers, 

leveranciers, andere sportclubs, acteurgezelschappen, …) 

 

   

Er wordt een opleiding georganiseerd voor de werknemers, 

leerkrachten, leerlingen, … 

 
   

Er wordt een try-out georganiseerd vóór de (her)opstart  
   

Er is voorzien om de maatregelen regelmatig te herhalen  
   

Er zijn affiches opgemaakt om de werknemers, leerkrachten, … 

te informeren 

 
   

Er zijn affiches opgemaakt om de leveranciers en 

onderaannemers te informeren 
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 Er zijn affiches opgemaakt om de leerlingen, sporters, klanten, 

… te informeren 

 
   

Er zijn affiches opgemaakt om de andere stakeholders te 

informeren 

 
   

Er zijn andere maatregelen voorzien om de werknemers, 

leerkrachten, … te informeren 

 
   

Er zijn andere maatregelen voorzien om de leveranciers en 

onderaannemers te informeren 

 
   

Er zijn andere maatregelen voorzien om de leerlingen, sporters, 

klanten, toeschouwers, … te informeren 

 
   

Er zijn andere maatregelen voorzien om de andere 

stakeholders te informeren 

 
   

De preventiemaatregelen worden opgenomen op de website 

van de ondernemingen, organisaties, … 

 
   

     

CONCLUSIE COMMUNICATIE  OK NOK  

Er zijn voldoende maatregelen voorzien om de communicatie 

met alle stakeholders op een kwaliteitsvolle en duurzame 

manier te organiseren 

 

  

 

     

4. Social distancing     

  OK NOK NVT 

Er is voorzien om overal de afstand van 1.5 m tussen personen 

te garanderen 

 
   

Alle stakeholders worden opgeroepen om elkaar niet te 

begroeten met fysiek contact 

 
   

Er worden maatregelen genomen om samenscholingen te 

vermijden 

 
   

     

Volgende ruimtelijke maatregelen worden voorzien:  OK NOK NVT 

• Fysieke barrières, zoals bijvoorbeeld een afscheiding 

van plexiglas  

 
   

• Een circulatieplan, eventueel met invoering van 

éénrichtingsverkeer of met voorrangsregels 

 
   

• Vloermarkeringen of linten om de afstand of de weg 

aan te geven of om delen af te sluiten  

 
   

• Werkposten, kleedkamers, urinoirs, tafels, stoelen, …  

buiten gebruik stellen  

 
   

• Beperking van het aantal personen in één ruimte (lift, 

resto, …) 

 
   

• Werken met een oppervlaktenorm, bv max 1 persoon 

per 10 m² 
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 • Werken met een capaciteitsbeperking, bv max 30 

personen tegelijk in 1 ruimte 

 
   

• Stoelen plaatsen met de rug naar elkaar  
   

• Voorzien in meetsysteem om het aantal aanwezigen te 

monitoren 

 
   

• Er worden ruimtelijke maatregelen voor social 

distancing voorzien met betrekking tot de 

parkeergelegenheid 

 

   

• Er worden ruimtelijke maatregelen voor social 

distancing voorzien met betrekking tot het transport 

van werknemers, leerlingen, … 

 

   

• Er worden andere ruimtelijke maatregelen voor social 

distancing voorzien 

 
   

     

Volgende organisatorische maatregelen worden voorzien:  OK NOK NVT 

• Maximaal telewerk  
   

• Gebruik van digitale alternatieven voor vergaderingen 

of lessen, teambuilding,… 

 
   

• Flexibele uren voor de werknemers, leerlingen, …   
   

• Werken, lessen, … in shifts   
   

• Beperking van de grootte van de groepen  
   

• Uitstel van niet-dringende taken  
   

• Aanpassing van de inhoud of volgorde van 

takenpakketten    

 
   

• Spreiding pauzemomenten, ontspanningsmomenten,, 

… 

 
   

• Spreiden van bezoekers in de tijd  
   

• Werken met een tijdsbeperking, bv een klant mag 

maximaal 30 minuten in een winkel blijven, een 

bezoeker mag maximaal 1 uur in museum blijven, … 

 

   

• Klanten enkel individueel laten winkelen  
   

• Maatregelen om samenscholingen tegen te gaan  
   

• Er worden andere organisatorische maatregelen voor 

social distancing voorzien 
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 CONCLUSIE SOCIAL DISTANCING  OK NOK  

Er zijn voldoende maatregelen voorzien om de social 

distancing te doen respecteren 

 
  

 

     

     

5. Hygiëne     

  OK NOK NVT 

Er is voor alle stakeholders vastgelegd wanneer het 

aangewezen is om handen te wassen en te ontsmetten. 

 
   

Er is vastgelegd waar er vloeibare zeep en of handgel moet 

worden voorzien. 

 
   

Er is vastgelegd waar er papieren doekjes moeten worden 

voorzien en dat handdoeken of elektrische handdrogers in dit 

verband niet toegelaten zijn. 

 

   

Er is vastgelegd dat er voldoende, bij voorkeur afsluitbare, 

vuilbakken worden voorzien en hoe en met welke frequentie 

deze geledigd moeten worden. 

 

   

Er is vastgelegd hoe onnodig contact met voorwerpen 

vermeden kan worden. 

 
   

Er is vastgelegd dat iedereen bij voorkeur eigen materiaal moet 

gebruiken, en de nodige voorzieningen daartoe zijn genomen. 

 
   

Er is vastgelegd hoe de sensibilisering van werknemers, 

klanten, leerkrachten, leerlingen, acteurs, sporters, 

toeschouwers, … zal gebeuren over handhygiëne, hoesten en 

niezen in zakdoek, … 

 

   

     

CONCLUSIE HYGIËNE  OK NOK  

Er zijn voldoende maatregelen voorzien om de goede 

hygiënepraktijken in de ondernemingen of organisaties te 

doen respecteren. 

 

  

 

     

6. Reiniging en ontsmetting     

  OK NOK NVT 

Er is vastgelegd dat een schoonmaakplan moet worden  

opgemaakt. 

 
   

Er is vastgelegd hoe en wanneer de reiniging en ontsmetting 

moet gebeuren van: 

    

• De verschillende ruimtes van de onderneming of 

organisatie (het klaslokaal, de kleedkamer, de 

arbeidsplaats, de werkpost, het sanitair, het onthaal, 

de keuken, de winkelruimte, de verbruikszaal, …) 
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 • De potentiële contactmaterialen binnen de 

onderneming of organisatie (automaten, deurklinken, 

lichtschakelaars, kranen, bedieningsschermen, servies, 

bestek, glazen, betaalterminals, …) 

  

   

     

CONCLUSIE REINIGING EN ONTSMETTING  OK NOK  

Er zijn voldoende maatregelen voorzien om een voldoende 

reiniging en ontsmetting in de ondernemingen of organisaties 

te garanderen. 

 

  

 

     

7. Verluchting     

  OK NOK NVT 

Er is beschreven hoe er voor een goede verluchting van de 

ruimtes gezorgd kan worden, waarbij rekening gehouden moet 

worden met het effect van de aerosoltransmissie en de 

seizoensgebondenheid. 

 

   

Er is vastgelegd dat daarbij geen gebruik kan gemaakt worden 

van individuele ventilatoren die het virus kunnen verspreiden. 

 
   

     

CONCLUSIE VERLUCHTING  OK NOK  

Er zijn voldoende maatregelen voorzien om een goede 

verluchting van de betrokken ondernemingen of organisaties 

te garanderen. 

 

   

     

     

8. Persoonlijke bescherming     

  OK NOK NVT 

Het gebruik van maskers en andere persoonlijke 

beschermingsmiddelen wordt sterk aanbevolen. 

 
   

Er is vastgelegd in welke omstandigheden het volgende 

beschermingsmiddel verplicht moet worden gedragen : 

    

• Mondmasker  
   

• Face shield  
   

• Wegwerphandschoenen  
   

• Wegwerpschort  
   

• Andere  
   

     

  



 
 

8 
23 december 2020 

 

Regeringscommissariaat Corona 
Commissariat Corona du Gouvernement 

Pedro Facon 

 Er is vastgelegd hoe het volgende beschermingsmiddel moet 

worden verwijderd : 

 OK NOK NVT 

• Mondmasker  
   

• Face shield  
   

• Wegwerphandschoenen  
   

• Wegwerpschort  
   

• Andere  
   

     

Voor niet-wegwerp beschermingsmiddelen is vastgelegd hoe 

deze gereinigd en ontsmet moeten worden. 

 
   

     

Er is vastgelegd hoe de gebruikers van de persoonlijke 

beschermingsmiddelen ingelicht zullen worden over het 

correct gebruik ervan. 

 

   

     

CONCLUSIE PERSOONLIJKE BESCHERMING  OK NOK  

Er zijn voldoende maatregelen voorzien om een correct 

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de 

betrokken ondernemingen of organisaties te garanderen. 

 

  

 

     

9. Beheer besmette personen     

     

Er is beschreven worden hoe omgegaan zal worden met 

besmette personen : 

 OK NOK NVT 

• Werknemers  
   

• Klanten  
   

• Leerlingen  
   

• Leerkrachten  
   

• Sporters  
   

• Acteurs  
   

• Toeschouwers  
   

• Leveranciers  
   

• Onderaannemers  
   

• Andere   
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 Er is beschreven welke maatregelen men voorziet inzake 

contact tracing. 

 
   

Er is beschreven hoe er zal gewerkt worden met 

deelnemerslijsten  

 
   

Er is beschreven hoe er zal gewerkt worden met de “corona 

alert app” 

 
   

Er is beschreven hoe men gebruik wil maken van de resultaten 

van (snel)testen om de toegang tot een activiteit te organiseren 

 
   

Er is beschreven of en hoe men zal inspelen op het 

vaccinatiebeleid 

 
   

     

CONCLUSIE BEHEER BESMETTE PERSONEN  OK NOK  

Het beheer van de besmette personen is voldoende 

vastgelegd. 

 
  

 

     

     

10. Compliance en handhaving     

     

Er is beschreven worden hoe men ervoor zal zorgen dat de 

maatregelen uit het protocol gehandhaafd zullen worden en 

hoe er desgevallend sanctionerend kan worden opgetreden.  

 OK NOK NVT 

• Het eerstelijnstoezicht (zelfcontrolesysteem) is 

beschreven 

 
   

• Het tweedelijnstoezicht is beschreven  
   

     

Er is beschreven hoe problemen die in het kader van de 

handhaving worden vastgesteld, meegenomen zullen worden 

in de continue verbetering van bestaande protocols 

 

   

     

CONCLUSIE COMPLIANCE EN HANDHAVING  OK NOK  

Het systeem voor toezicht en handhaving is voldoende 

vastgelegd. 

 
  

 

     

     

     

     

ALGEMENE CONCLUSIE  OK NOK  

Het protocol biedt voldoende garanties om het veilig 

functioneren van de betrokken ondernemingen of 

organisaties inzake de COVID-19-context te kunnen 

garanderen. 

 

  

 

 


