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RICHTLIJNEN OM DE VERSPREIDING VAN COVID-19 OP HET WERK TEGEN TE GAAN BIJ 
DE UITVOERING VAN ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN IN UW WONING 

 
Volgens de experten zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We zullen dan ook 

nog een hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe 

opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Dat geldt des te meer van zodra we de 

strenge ‘lockdown’-maatregelen afbouwen.    

Voor aanvang van de werkzaamheden worden duidelijke afspraken met u gemaakt.  Hierbij worden 

instructies gegeven over de maatregelen die tijdens de uitvoering van de werken gelden. 

Bij aanvang van het bezoek zal de medewerker van Goed Wonen.Rupelstreek met u nogmaals de 

regels waarbinnen de bezichtiging kan plaatsvinden overlopen.  Deze regels worden door u ter plaatse 

afgetekend voor akkoord. 

Het aantal in de woning aanwezige bewoners is beperkt tot maximaal 1 persoon.  Indien een bewoner 

om een bepaalde reden onmogelijk het huis kan verlaten (bvb een bejaard persoon die slecht te been 

is), moeten de regels van social distancing (minstens 1,5m afstand) ten volle worden gerespecteerd. 

HOU STEEDS VOLDOENDE AFSTAND (1,50 METER)! 

Verlucht alle ruimten voldoende voor en tijdens de bezichtiging. 

Laat alle binnendeuren openstaan. 

Er worden geen handen geschud. 

Was voorafgaand de interventie uw handen (ook als u handschoenen draagt). 

U bent verplicht om zélf in een eigen mondmasker te voorzien.    

U dient ook eigen schrijfgerief te voorzien. 

U begeeft zich tijdens de uitvoering van de werken bij voorkeur buiten de woning of minstens naar een 

andere ruimte in de woning. 

Als er zieke personen aanwezig zijn moet u dat vooraf melden.  In dat geval worden de werken uitgesteld 

tenzij ze zeer dringend zijn. 

Deze instructies zijn ook van toepassing bij interventies door externe aannemers. 

Gelieve de medewerkers van Goed Wonen.Rupelstreek en externe aannemers  rustig en veilig hun 

werk te laten doen.   

Volg altijd de aanwijzingen van de medewerker van Goed Wonen.Rupelstreek of de externe aannemer. 

Indien u zich niet houdt aan deze afspraken worden de werken onmiddellijk stopgezet. 

Goed Wonen.Rupelstreek neemt na de werken (telefonisch) contact met u op voor verdere bespreking. 
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Algemeen directeur Voor akkoord: ……………………………………... 

 


