Coronavirus,
welke maatregelen kunnen natuur- en
duurzaamheidscentra nemen?
Helaas zijn de deuren van natuur- en duurzaamheidscentra al weer een groot aantal weken
gesloten vanwege maatregelen rondom het coronavirus. De basisscholen mogen weer gedeeltelijk
open op 11 mei. Na 20 mei weten we of er meer coronamaatregelen versoepeld gaan worden.
Tijd om met elkaar na te denken welke zorgvuldigheid wij als natuur- en duurzaamheidscentra in
acht dienen te nemen bij het bedienen van het basisonderwijs en bij verdere openstelling van je
centrum voor het publiek.
Dit is een groeinotitie. Wij horen graag jouw reactie en willen jouw aanvullingen graag in deze
notitie verwerken. Stuur je reactie naar René Munsters | Rmunsters@verenigingGDO.nl

Groeinotitie concept, 28 april 2020

Algemene maatregelen
Onderstaande tekst is overgenomen uit Handreiking: Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de
werkvloer | VNO-NCW ( 2maart 2020) en op onderdelen aangevuld/gewijzigd.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?
De belangrijkste symptomen zijn:
• koorts (boven de 38 graden)
• met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.
Bij de volgende klachten dien je thuis te blijven:
• Verkoudheid.
• Niezen.
• Hoesten.
• Keelpijn.
• Moeilijk ademen.
• Koorts.
Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft
iedereen in je huishouden thuis.

Hoe besmettelijk is het virus?
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel
of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet
in de lucht zweven maar dalen snel neer. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon
gemiddeld twee andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus
verspreidt.
Kan het nieuwe coronavirus zich via geld en pakketpost verspreiden?
De kans dat mensen besmet raken via geld en goederen is erg klein. Pakketjes uit China en andere
besmette gebieden zijn enkele dagen onderweg. Als er al nieuw coronavirus op zou zitten, overleeft
het virus dat niet. Omdat het nieuwe coronavirus via vieze handen overgedragen kan worden, is
regelmatig handen wassen een goede maatregel om verspreiding te voorkomen.
Preventie
Werkgevers en werknemers (inclusief vrijwilligers, GDO |RM) kunnen verschillende maatregelen
nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hieronder de belangrijkste thema’s.
Hygiënemaatregelen
• Was handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van
alcohol.
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
• Gebruik papieren handdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal.
• Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
Zorg voor een veilige werkplek
• Communiceer bovengenoemde hygiënemaatregelen naar medewerkers. Hang mededelingen
ter herinnering bij de ingang, lunchruimtes en toiletten.
• Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken.
• Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en papieren handdoekjes op de
werkplek.
• Maak regelmatig schoon (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen,
toetsenborden en computermuizen). Als je je handen met zeep wast, zeep dan meteen de
knoppen van de kraan in, zodat dat geen besmettingsbron is.
• Voer het ‘groeten zonder aanraking’ in op het werk. Hiermee wordt handen schudden en
ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen
aanzienlijk verminderd. Maak dit beleid dan ook duidelijk kenbaar voor werknemers, klanten
en bezoekers.
• Toilet: na gebruik reinig je eerst de deurknoppen en daarna de toiletbril met een hygiënisch
doekje. Gooi gebruikte reinigingsdoekjes weg, zonder je handen te gebruiken in bijvoorbeeld
een voetpedaalemmer.
• Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de
uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
Geldende richtlijnen RIVM
De richtlijnen zijn te vinden op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
Verantwoordelijkheden t.a.v. bedrijven en organisaties.
Op de website van de Rijksoverheid worden richtlijnen en adviezen gegeven voor werkgevers en
ondernemers t.a.v. maatregelen. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/ondernemers-en-bedrijven/werkgevers-en-ondernemers

Thuiswerken en vergaderrichtlijnen
Richtlijn: blijft voorlopig zoveel mogelijk thuiswerken en plan geen (externe en/of interne) fysieke
afspraken.
Als de lockdown versoepelt wordt gelden onderstaande richtlijnen:
Zorg voor genoeg werkplekken waar je afstand van elkaar kunt houden!
- Ben kritisch bij het langslopen van een andere werkplek en houdt altijd de 1,5 meter in acht.
- Reinig je bureau /werkplek als je weggaat met een hygiënisch doekje.
- Probeer de werkruimte zoveel mogelijk te luchten.
- De algemene kantoortelefoon is een grote materiele besmettingshaard. Bij afwezigheid /
ontbreken van een telefoniste is dagelijks één medewerker telefonist. Die verbindt door of
zorgt dat de beller teruggebeld wordt. Na die dag reinigt diegene de telefoon met hygiënisch
doekjes.
Bij vergaderingen:
• onderzoek eerst of een digitaal alternatief hetzelfde resultaat biedt, zo ja, is de voorkeur
digitaal/telefonisch.
• Afspraken maken met collega’s of derden kan mits niet meer dan in totaal 4 personen. Zorg
voor meer dan 1,5 meter afstand, bijvoorbeeld door twee grote vergadertafels midden in de
ruimte te zetten en neem met ieder een zijde van de tafel.
• Reinig voor en na het overleg de tafels met een hygiënisch doekje, en ben jij de organisator,
draag je zorg op toezien van alle hygiënische maatregelen van iedereen.
• Hanteer eenrichtingsverkeer bij het naar binnen en naar buiten gaan van de ruimte/centrum.

Gastlessen
Vanaf 11 mei hanteert de PO-raad de volgende specifieke maatregelen:
• Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door.
• Ondersteuning door ouders of derden bij leeractiviteiten is niet mogelijk in de school.
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/twee-protocollen-beschikbaar-voor-hetopstarten-van-de-scholen

leskisten uitleen
De centra kunnen nu de scholen weer gedeeltelijk opengaan vragen voor uitleen leskisten krijgen.
Denk daarbij aan de volgende richtlijnen:
• Reinig de leskisten met hygiënische doekjes voor de uitleen en na ontvangst.
• Als de kisten naar school gebracht worden, plaats deze dan bij de ingang van de school
(entree van de school is niet toegestaan).
• Als de kisten worden opgehaald, zorg voor eenrichtingsverkeer of voor voldoende afstand bij
het passeren. Overweeg om vooraf een bepaalde tijd te laten reserveren voor het ophalen,
zodat niet meerdere scholen tegelijk aanwezig zijn. Zet de leskisten klaar met de naam van
de school erbij, zodat de ophaler ze zelfstandig kan pakken.
Vanaf 11 mei hanteert de PO-raad de volgende specifieke maatregelen:
• Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door
meerdere leerlingen met regelmaat ontsmet te worden. Ook materialen die met regelmaat
door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden met regelmaat ontsmet.

De RIVM meldt het volgende op deze vraag: Kan ik ziek worden van het nieuwe coronavirus als ik
ergens spullen of oppervlakken aanraak of vastpak?
De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals post,
pakketjes of een bos bloemen. De kans wordt nog kleiner als je regelmatig de handen wast en
voorkomt dat je na het aanraken met de handen in het gezicht komt. Als je weet dat de eigenaar van
de spullen ziek is, was dan je handen zodra daar gelegenheid voor is.
Besmetting door een bacterie of virus via oppervlakken is mogelijk. Voor coronavirussen is het echter
niet duidelijk of oppervlakken een rol spelen. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het nieuwe
coronavirus wel enige tijd kan overleven op verschillende materialen. Deze onderzoeken vonden
plaats onder gecontroleerde en ideale omstandigheden. Het is mogelijk dat weersinvloeden en een
hogere luchtvochtigheid tot minder virusdeeltjes leiden. De hoeveelheid virus dat via een ziek
persoon op een oppervlak terechtkomt zal ook sterk verschillen.
De belangrijkste besmettingsroutes blijven overdracht via druppels door niezen/hoesten en via de
handen. Volg daarom de bestaande hygiëneadviezen en maatregelen die voor iedereen gelden.

Tuinwerk
De VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen hanteren onderstaande richtlijnen:
https://www.vhg.org/actueel-agenda/coronavirus/preventiemaatregelen
Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem de volgende
aandachtspunten in acht:
• Ga niet naar het werk bij hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts.
• Is het nodig het werk met meerdere personen te doen? Zo nee, doe het werk dan alleen.
• Indien op een klus op korte afstand van elkaar gewerkt moet worden, overleg dan met de
opdrachtgever om dit op te lossen.
• Dichtbij elkaar werken is alleen acceptabel als het voor het werk echt nodig is en maar kort
duurt. Werk per keer niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar.
• Werk zoveel mogelijk in vaste koppels/teams, zodat men niet iedere dag met andere
collega’s werkt.
• Ga in de pauzes op minimaal 1,5 meter van elkaar zitten en laat medewerkers niet allemaal
gelijktijdig, maar in groepen pauzeren.
• Maak regelmatig de gezamenlijk gebruikte apparatuur schoon en desinfecteer met 70%
isopropylalcohol doekjes als de apparatuur hier tegen kan.
• Zorg voor voldoende water, zeep en papieren handdoekjes. Was de handen meerdere keren
per dag en sowieso voor en na iedere klus. Indien er geen voldoende water is, ontsmet de
handen dan met desinfecterende handgel

Openstelling centrum en/of tentoonstelling
Vooralsnog blijven centra, tentoonstellingsruimte, bibliotheken en musea tot 20 mei gesloten.
Denk bij (gedeeltelijke) openstelling aan een vaste routing (eenrichtingsverkeer), bezoekers die zich
vooraf moeten opgeven (en krijgen dan een tijdslot voor “het rondje”) en dus alleen binnengelaten
worden als ze van tevoren een kaartje hebben aangevraagd / gekocht via een “boekingspagina”.

Wij gaan voor Gemeenschappelijke Duurzame Ontwikkeling !

