Toolboxfiche 2067- 05/2020

Coronavirus-PBM-kit voor werknemers
1 Beschrijving
Deze toolboxfiche beschrijft de inhoud van de kit met PBM’s en andere beschermingsmiddelen die ter
beschikking gesteld moet worden om werknemers die binnenshuis werken moeten uitvoeren en werknemers
die gebruik maken van collectief vervoer, te beschermen tegen een mogelijke besmetting met het coronavirus.

1.1 Basisinhoud van de coronavirus-PBM-kit
Om een maximale bescherming te garanderen, bepaalt preventiefiche 1068 “Maatregelen tegen de verspreiding
van het coronavirus op de bouwplaatsen” dat de werkgever een PBM-kit ter beschikking moet stellen (voor
werken binnenshuis (in een bewoond/gebruikt gebouw waarin personen verblijven)). Deze kit bestaat,
afhankelijk van de situatie, uit:
■ een mond-neusmasker (zie §1.2 Soorten mond-neusmaskers), behalve in geval van blootstelling aan
biologische of chemische agentia (bv. kwartsstof of asbest), waar een FFP2- of FFP3-masker
noodzakelijk is
■ wegwerphandschoenen (+ een reservepaar) voor het aanraken van potentieel besmette voorwerpen:
deze handschoenen kunnen onder de werkhandschoenen worden gedragen
■ handgel voor na de werkzaamheden
■ een instructiefiches over het correct en veilig gebruik van deze PBM’s
Via het onderstaande stappenplan wordt de inhoud van deze kit bepaald.
Het aantal maskers en handschoenen is afhankelijk van de situatie:
■ Voor collectief vervoer is minimaal één masker per inzittende vereist. Voorzie ook altijd enkele
reservemaskers in geval van mankementen bij het gebruik van de hygiënische maskers.
■ Voor werken binnenshuis moet het aantal maskers en handschoenen bepaald worden in functie van de
aard van de activiteiten en het aantal verschillende werkplaatsen dat de werknemer bezoekt.
■ Vraag steeds het advies bij preventieadviseur en arbeidsarts betreffende de aankoop, de indienstelling
en het gebruik van de coronavirus PBM-kit en het aantal kits dat moet ter beschikking gesteld worden.

1.2 Soorten mond-neusmaskers
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* Instructies voor het opzetten van een hygiënisch masker of een FFP1-/FFP2-/FFP3-masker vindt u in toolboxfiche 2066
“Preventieve en hygiënische maatregelen voor werknemers om de verspreiding van het coronavirus op de bouwplaatsen te
vermijden”.
Advies: het gebruik van chirurgische mondmaskers en FFP1 zonder ventiel wordt aanbevolen boven het gebruik van een
zelfgemaakt stoffen mondmasker. Hierover kan steeds advies gevraagd worden aan de preventieadviseur of arbeidsarts.
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2 Stappenplan voor de bepaling van de inhoud van de coronavirus-PBM-kit
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