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1. Algemene uitgangspunten en richtlijnen 
In de strijd tegen het coronavirus heeft het kabinet vijf basisregels opgesteld die voor iedereen in 

Nederland gelden:  

- Houd 1,5 meter afstand. 

- Was vaak je handen. 

- Bij thuis bij klachten en laat je direct testen. 

 

Voor een overzicht van alle maatregelen in Nederland, zie hier  
 

1.1. Onze uitgangspunten  
Landschap Erfgoed Utrecht neemt actief verantwoordelijkheid in het tegengaan van de verspreiding 

van het coronavirus. Onze uitgangspunten daarbij zijn:  

- Bij alle activiteiten van Landschap Erfgoed Utrecht staat de gezondheid van medewerkers, 

vrijwilligers en bezoekers voorop.  

- We volgen nauwgezet de adviezen van de RIVM/ Rijksoverheid op en passen dit coronaprotocol 

en de bijbehorende werkafspraken daar indien nodig op aan. 

- We bieden onze medewerkers, vrijwilligers en bezoekers de faciliteiten om zich te gedragen 

conform onze hygiënerichtlijnen. 

- Medewerkers en kantoorvrijwilligers gaan maximaal 50% van hun werktijd naar kantoor en 

werken op 1,5 meter-regel en andere hygiëne maatregelen. Het maximale aantal 

medewerkers/kantoorvrijwilligers dat tegelijkertijd op kantoor aanwezig mag zijn is 14. Een 

bureau reserveren is nog steeds verplicht. 

Van alle medewerkers en vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht wordt verwacht dat zij zelf een 

actieve rol vervullen bij het naleven van de regels. Dus ook als dat betekent dat we elkaar daarop 

moeten aanspreken. Veilig werken kunnen we alleen samen. 

 

1.2. Onze hygiëne richtlijnen 
Voor alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van Landschap Erfgoed Utrecht gelden de volgende 

hygiënerichtlijnen:  

- Houd 1,5 meter afstand, schud geen handen en vermijd fysiek contact. 

- Was/ontsmet je handen bij het betreden van kantoor of bij het begin van je werk in het veld.  Op 

onze kantoorlocatie en werkschuur zijn faciliteiten hiervoor aanwezig. 

- Was/ontsmet je handen gedurende de dag regelmatig en in ieder geval na hoesten, niezen, voor 

en na het eten, toiletgebruik en het gebruik van koffieautomaten/waterkokers.  

- Gebruik papieren zakdoekjes. 

- Nies en/of hoest in je elleboog. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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- Kom niet naar kantoor of de (veld)werklocatie als je symptomen hebt die kunnen wijzen op 

corona of als je verkouden bent, zodat je collega’s niet aansteekt die zich vervolgens ook weer 

moeten laten testen.  

 

2. Vrijwilligerswerk per 26 juni 
 
Groepen buiten  

• Geen beperking groepsgrootte, wel 1,5 meter afstand 
Groepen binnen met vaste zitplaats 

• Geen beperking groepsgrootte, mits 1,5 meter afstand 

• Registratie en checkgesprek 
Groepen binnen zonder vaste zitplaats (doorstroomlocatie) 

• 1 bezoeker per 5m2, met 1,5 meter afstand 
Evenementen vanaf 30 juni toegestaan 

• Keuze tussen op 1,5 meter afstand of met coronatoegangsbewijs. Zie voorwaarden.  
 

 

Te allen tijde: 1, 5 meter afstand tijdens vrijwilligerswerk 
Denk na hoe je 1,5 meter afstand kunt houden en maak aan de hand daarvan duidelijke regels. 
Bijvoorbeeld over hoe je samen gebruik maakt van de materialen en werktuigen of /hoe je die deelt 
met anderen), of bijvoorbeeld over je eigen drinken en eten meenemen en dat op 1,5 meter afstand 
van elkaar nuttigen. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/11/vanaf-30-juni-evenementen-met-100-bezoekerscapaciteit-mogelijk
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Middelen om te werken volgens de hygiëne richtlijnen 
Als je het veld in gaat, denk dan na of je de volgende zaken nodig hebt / mee moet nemen om je 
werk volgens hygiënerichtlijnen uit te voeren:  
- Een jerrycan met schoon water. 
- Een dispenser met desinfecterende zeep. 
- Desinfecterende handgel. 
- Een papieren handdoekrol. 
- Ontsmettingsmiddel om gereedschappen te reinigen. 
- Wegwerphandschoenen voor desinfectie van materialen. 
- Prullenbak/vuilniszak om handschoenen en dergelijk veilig weg te gooien. 
 

2.1 Veldhulpverlening/ EHBO 
Bij het verlenen van eerste hulp is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Dit 

betekent niet dat je iemand in nood niet mag helpen. Als je hulp gaat verlenen, is het belangrijk dat 

je goed zorgt voor je eigen veiligheid. Jouw eigen veiligheid als hulpverlener staat altijd voorop.  

Op de website van het Rode Kruis vind je tips voor het verlenen van EHBO en een aangepast 
reanimatie protocol https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/ 
 

2.2 Werkschuren en keuringen 

Werkschuur Oostbroek  
De werkschuur op Oostbroek blijft voorlopig alleen toegankelijk voor medewerkers van Landschap 

Erfgoed Utrecht en de ploegbegeleiders van de Landschapsbeheerploegen Utrecht. In de werkschuur 

gelden de algemene corona richtlijnen en hygiëne maatregelen zoals vermeld in hoofdstuk 1.  

Uitleen van gereedschap is mogelijk, mits minimaal 3 werkdagen van tevoren is gereserveerd via 

h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl, zie hier voor meer informatie.  

3. Cursussen en bijeenkomsten 
Binnen en buiten kunnen weer bijeenkomsten en cursussen plaatsvinden, mits de 1,5 meterregel kan 
plaatsvinden. Als 1,5 meter niet mogelijk is, dan is een coronatoegangsbewijs noodzakelijk, zie hier 
de voorwaarden hiervoor https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/11/vanaf-30-juni-
evenementen-met-100-bezoekerscapaciteit-mogelijk   
De verantwoordelijkheid voor realisatie van de corona richtlijnen wordt gedeeld tussen LEU, de 

cursusleider en de deelnemers aan de cursus.  

 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
mailto:h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/ik-word-vrijwilliger/ik-ben-al-vrijwilliger/gereedschapsuitleen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/11/vanaf-30-juni-evenementen-met-100-bezoekerscapaciteit-mogelijk
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/11/vanaf-30-juni-evenementen-met-100-bezoekerscapaciteit-mogelijk
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