
Preventiemaatregelen 

Preventie- en interventiemaatregelen #1 

Preventie- en interventiemaatregelen #2

Noodrem

• Reinig gemeenschappelijke ruimtes, voorwerpen en 
gereedschappen na gebruik grondig met alcohol (70%) of 
zeep

• Gebruik een HEPA-aircofilter (AI/HI Virus filter) en vervang 
tijdig

• Breng spatschermen aan bij de verwerkingslijn

Sectoren nemen maatregelen (adviezen/sectorspecifiek)
• Gebruik mondbedekking (FFP 1) volgens instructie RIVM wanneer de 1,5 

meter afstand niet behouden kan worden
• Gebruik wegwerpartikelen ter vervanging van de washand, vaat-, hand-

en theedoek
• Wekelijks verversen beddengoed en desinfecteren kooi door ieder 

bemanningslid zelf

Overheid en samenleving op basis van sectorplannen
Voorbeelden van maatregelen:
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• 1,5 meter afstand houden
• Toegangscontrole voor iedereen die het schip wil betreden, inclusief 

vragenlijst en temperatuurmeting.
• PCR-test voor aanmostering. 
Overheid geeft aan dat maatregelen op dat moment nodig zijn. Hierbij zijn 
sectorplannen de basis.  

Overheid en samenleving
Voorbeelden van maatregelen:
• Max. aantal mensen
• Mogelijke sluitingen
Opgelegd vanuit overheid.

(Juridisch afdwingbare maatregelen, meer generieke maatregelen o.b.v.
sectorplannen)

Sectorale aanpak 
COVID-19

Dwarsdoorsnijdende thema’s: 

Ventilatie:
• Vnl nadruk op afstand houden. 

Gedrag en communicatie:
• Is opgenomen in protocollen en beleid. 

Kwetsbaren:
• Kantoor: Verzoek risicogroepen (langer) thuis te werken

Sector: Visserij
Belangrijke aandachtspunten:
• Uitvoering van maatregelen en adviezen
• Bevorderen naleving maatregelen en adviezen
• Communicatie
• Handhaving

Doel: preventiemaatregelen 
ter bevordering van de 
algemene gezondheid

Doel: maatregelen en 
adviezen ter voorkoming 
verspreiding van covid-19

Doel: maatregelen en 
adviezen ter voorkoming 
verspreiding van het 
noodremscenario

Doel: Toegankelijk houden 
van de zorg

Overheid
• Zicht op het virus
• Testen en traceren (basiscap.)
• Vaccineren (basiscap.)

• Wijkgerichte aanpak
• Optimalisatie zorgketen
• Communicatie (basis)

Samenleving
• Volgen bron- en basismaatregelen, zoals niezen in de elleboog
• Thuisblijven bij klachten
• Gezonde leefstijl door o.a. sporten en bewegen
• Ventileren

Naar worst caseVan verkoudheid

Verschillende gradaties van 
maatregelen en adviezen 
mogelijk. Knoppen waaraan 
gedraaid kunnen worden.

(sectoren ondersteunen deze basisadviezen en doen wat wordt verstaan onder goed werkgeverschap)

(Juridisch niet-afdwingbare maatregelen en adviezen met oog voor maatwerk per sector)
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