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Voorbeeld COVID-19 protocol voor zeevarenden en 
werknemers in de windoffshore sector (versie 28 

september 2020) 
 

Voorbeeld COVID-19 protocol voor zeevarenden en werknemers in de windoffshore 
sector (met aanwijzingen voor scheepsbeheerders en aanvullende informatie) 

 
Inleiding 
Dit document biedt een voorbeeld protocol voor zeevarenden en werknemers met betrekking tot 
veelvoorkomende situaties in de zeevaart en windoffshore sector. In de bijlage (ondergebracht in een separaat 
document) is een voorbeeld vragenlijst opgenomen (COVID-19 questionnaire). 

 
Voorafgaand aan / aansluitend aan aflossing – thuis, in een hotel of een ander tijdelijk 

verblijf in Nederland 

• Vul voorafgaand aan het vertrek naar het schip een vragenlijst in (zie document bijlage 1); 

• Voorafgaand aan het aan boord gaan kan worden verzocht dat u een test ondergaat (zie voor informatie 

over testen: het document Algemene Informatie, de PCR-test op pagina 3); 

Voorafgaand aan het aan boord gaan kan worden verzocht om uw temperatuur op te meten (zie voor 

informatie over temperatuurmeting: het document Algemene Informatie op pagina 3 temperatuur meten); 

• Is uw COVID-19 test positief (in Nederland) dan wordt dit gemeld aan de lokale GGD en aan het 

centrum infectieziektebestrijding van het RIVM. U wordt in thuisquarantaine geplaatst; dit gebeurt onder 

toezicht van de GGD: de persoon in quarantaine verblijft thuis in een eigen ruimte, dat kan gewoon een 

eigen kamer zijn dan wel in een hotelkamer. Als u een gezin heeft kan dit de hele woning zijn. Samen 

met uw huisgenoten krijgt u informatie over maatregelen die genomen moeten worden om eventuele 

besmetting te voorkomen. Of u als u in thuisquarantaine bent het huis mag verlaten voor een boodschap 

bij de supermarkt, daarover kan het RIVM niet in algemene zin iets zeggen: 'Het is aan de lokale GGD 

om aan te geven wat voor een individu in thuisquarantaine/quarantaine in hotel op dat moment passend 

is; 

• Op de website van de Rijksoverheid staat vermeld dat wanneer iemand terug reist vanuit een oranje 

land  (zie actuele lijst op site Rijksoverheid www.Nederlandwereldwijd.nl ) een thuisquarantaine van 2 

weken verplicht is. Dit gebeurt niet onder toezicht van de GGD. Zeevarenden zijn van deze verplichting 

uitgezonderd, hoewel het RIVM een thuisquarantaine bij terugkeer uit een oranje land wel verstandig 

acht. Voor cruiseschepen wordt nog een aparte regeling uitgewerkt. Ook komt het voor dat u 2 weken 

voordat u aan boord gaat in bepaalde landen 2 weken in een hotel in quarantaine moet. In principe valt 

dat niet onder toezicht van de GGD, maar de werkgever kan wel advies vragen aan de GGD of RIVM en 

aan u/overige werknemers instructies geven.  

Maatregelen tijdens reizen naar / van schip - auto / bus of taxi  

• Zorg dat u de volgende zaken bij u heeft: 

wegwerpmondkapjes voldoende voor het reizen naar het schip 

wegwerp plastic handschoenen voldoende voor het reizen naar het schip; 

• De werkgever draagt zorg voor geschikt vervoer naar het vliegveld, hotel of schip; 

• In Nederland gelden de volgende maatregelen tijdens het reizen naar en van een schip; 

• Bij vervoer door middel van taxi’s, (taxi)personenbusjes en touringcar geldt: een reservering en 

gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar of 

ouder; 

• In privévervoer, met de eigen auto, geldt dat een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere 

mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren samen reizen (indien mogelijk raampje open voor 

ventilatie); 

• Bij het reizen per bus heeft het de voorkeur een bus met sanitaire voorzieningen te gebruiken. Iedere 

stop met uitwisseling van personen, zoals bezoek van een restaurant of toilet, verhoogt het risico op een 

besmetting; 

• Bij reizen per OV: houd 1,5 meter afstand op de stations, perrons en bij de haltes. Volg hierbij de 

instructies op van uw vervoerder. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is sinds 1 juni 2020 

http://www.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes
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verplicht in het openbaar vervoer voor reizigers van 13 jaar en ouder. Zet het niet-medisch mondkapje 

ruim voor het instappen op om het instappen veilig en snel te laten verlopen;  

 

• Probeer de afstand van 1,5 m en het dragen van mondkapjes tijdens het reizen zoveel mogelijk op te 
volgen zowel bij reizen in Nederland als in het buitenland; 

• Reinig uw handen met desinfecterende gel na het in- en uitstappen. De werkgever moet de 
desinfecterende gel verstrekken wanneer gereisd wordt met vervoermiddel door werkgever beschikbaar 
gesteld; 

• Raak elkaar niet aan; 

• Stap zo in en uit, dat je elkaar in het voertuig niet hoeft te passeren; 

• Reis, zover het kan, steeds met dezelfde collega’s; 
• Gebruik onderweg indien plastic handschoenen en mondkapjes; deze worden door de werkgever 

verstrekt wanneer gereisd wordt met vervoermiddel door werkgever beschikbaar gesteld; 

• Raak niet met blote handen handvatten van openbare ruimtes, koffer trolleys aan, etc., indien  

noodzakelijk alleen met plastic wegwerp handschoenen; 

Reizen met het vliegtuig 

• Luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden hebben regels opgesteld. Informeer van tevoren bij de 
reisorganisatie en/of luchtvaartmaatschappij en bij het vliegveld naar de regels die gelden op de 
vliegvelden waar u komt en tijdens uw reis; 

• Mensen met gezondheidsklachten mogen niet vliegen; 

• Alle passagiers moeten in het bezit zijn van gezondheidsverklaring; 

• De luchtvaartmaatschappij verstrekt die bij het inchecken; 

• Het advies is om thuis online in te checken; 

• Voor het vliegveld geldt net als elders: blijf thuis bij klachten, houd 1,5 meter afstand, en houd u aan de 
hygiënemaatregelen; 

• Raak niet met blote handen handvatten van openbare ruimtes, koffer trolleys aan, etc., indien 
noodzakelijk alleen met plastic wegwerp handschoenen; 

• Omdat het op vliegvelden soms niet mogelijk is de norm van 1,5 meter overal te garanderen, moeten 
passagiers op een aantal plaatsen een (niet-medisch) mondkapje dragen, bijvoorbeeld bij de douane en 
de security; 

• Op Schiphol is bij het inchecken en bij de security het dragen van een (niet-medisch) mondkapje 
verplicht; 

• Ook in het vliegtuig is het dragen van een (niet-medisch) mondkapje verplicht; 

• U dient zelf te zorgen voor voldoende mondkapjes. Vervang het mondkapje na ieder gebruik, als het 
vochtig is, of na maximaal 3 uur. 

Aflossingen & maatregelen aan boord  

Hygiene Measures for Seafarers on Ships (6.1.3 e.v. Circular Letter IMO) 

• De kapitein/schipper stelt een COVID-19 verantwoordelijke aan op het schip en deelt hem/haar taken 

toe op het gebied van voorkoming van COVID-19 besmetting zoals het opstellen van 

schoonmaakschema en etensschema en de controle daarop; 

• Hanteer voor zover mogelijk de 1,5 m afstand; 

• Vermijd niet noodzakelijk contact met anderen aan boord; 

• Maak gebruik van buitentrappen/noodtrappen voor zover mogelijk en veilig; 

• Maak zo min mogelijk gebruik van liften, wanneer noodzakelijk met niet meer dan 1 persoon tegelijk; 

raak liftknoppen alleen aan met plastic wegwerp handschoenen; 

• Zorg voor het desinfecteren van de eigen werkplek en werkmateriaal; 

• Ontwijk gemeenschappelijke ruimtes zoals de messroom wanneer anderen daar aanwezig zijn, laat de 

COVID-19 verantwoordelijke een schema maken, waarbij werknemers in kleine aantallen 1,5 m apart 

van elkaar kunnen eten. Dan wel het eten nuttigen in de eigen hut wanneer dat mogelijk is; 

• Keer na het werk zoveel mogelijk direct terug naar de eigen hut, tenzij er maatregelen aan boord zijn 

getroffen, die het mogelijk maken om veilig in de accommodatie of aan dek rusttijd te genieten; 

• Gemeenschappelijke ruimtes dienen grondig te worden gereinigd conform een schema dat dagelijks na 

elke schoonmaakbeurt moet worden afgetekend. De COVID-19 verantwoordelijke aan boord controleert 

of er dagelijks voldoende is schoon gemaakt. 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/vliegtuig
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Hygiëneregels aan boord moeten worden nageleefd 

• Extra schoonmaken van toiletten; hoe vaak + registratie; opmaak schema en controle gebeurt door aan 

boord aangestelde COVID-19 verantwoordelijke; 

Schoonmaakschema’s per frequentie (hoe vaak schoonmaken): 

Elke dag schoonmaken 

Wat of waar Opmerkingen Datum uitgevoerd 

Toilet en toiletruimte Wanden, vloeren, toiletrolhouder  

Afvalzakken Dagelijks verwijderen  

… etc.    

   

   

 

• Deurklinken goed schoonhouden; 

• Gereedschappen / materiaal voor gedeeld gebruik reinigen, voor het desinfecteren van materialen en 

producten is schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) geschikt. Alle materialen voor hygiëne (handgels, 

handschoenen, papieren zakdoekjes, mondkapjes en schoonmaakmiddelen) worden door werkgevers 

gratis beschikbaar gesteld; 

• Beperk contacten met externen zo veel als mogelijk. Maak hierover afspraken; 

• Spreek elkaar aan op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag en corrigeer elkaar; 

• Neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en collega’s. Stel vragen en meld problemen bij je 
leidinggevende / COVID-19 verantwoordelijke aan boord.  

Kleine ruimtes aan boord 

Vermijd zo veel mogelijk om samen in kleine ruimtes te zijn. Probeer waar mogelijk in de gangen aan boord 

eenrichtingsverkeer in te richten en sta alleen bemanningsleden toe in de opbouw. Externen niet via de opbouw, 

maar buitenom naar de brugvleugels toe. Overleg met derden zoveel mogelijk buiten op de brugvleugel of aan 

dek en houd minimaal 1,5 meter afstand. Wel moet de werkgever er aan boord alles aan doen om de kans op 

COVID-19 besmetting zoveel mogelijk te beperken. Dus indien mogelijk, afstand bewaren tussen collega’s. De 
werkgever moet zoveel mogelijk aparte slaapplekken/hutten beschikbaar stellen. In de messroom zal niet met zijn 

allen mogen worden gegeten of met de juiste afstand.  

Wat te doen als er een besmetting aan boord is? 

Ingeval een opvarende last krijgt van hoesten en/óf niezen en/óf koorts dient hij of zijn geïsoleerd te worden in 

zijn/haar hut. Als hij of zij een hut deelt met anderen moet een andere oplossing worden gevonden zodat hij of zij 

alleen in een ruimte verblijft. Dit kunt u zelf doen/toepassen, hiervoor hoeft u geen contact op te nemen met een 

Radio Medische Dienst (TMAS/RMA). Ernstige gevallen ( behalve hoesten, niezen en/of koorts ook een 

algemeen zieke indruk makend of benauwdheidsklachten) moeten wel worden voorgelegd aan een Radio 

Medische Dienst (TMAS/RMA). 

Fatique/oververmoeidheid vanwege het langer aan boord moeten blijven  

Een algemene opmerking over fatigue is moeilijk te geven. Het hangt erg af van de situatie: vooral de 

onzekerheid hoe lang je langer aan boord moet blijven en de onduidelijke communicatie daarover, maar ook de 

sfeer aan boord en de persoon: de ene persoon is gevoeliger hiervoor dan de ander. Fatigue leidt er toe dat de 

aandacht en concentratie verslappen en heeft invloed op iemands stemming, zodat iemand sneller geïrriteerd 

raakt. Het is van belang dat wanneer iemand merkt dat hij/zij hierdoor niet meer veilig kan werken of merkt dat dit 

bij een collega speelt dat dit zo spoedig mogelijk gemeld wordt bij de kapitein. De kapitein/schipper kan advies 

vragen aan de Radio Medische Dienst. Wanneer dit niet tijdig wordt onderkend kan fatigue ernstige gevolgen 

hebben kan en zelfs tot psychose leiden. 

 

Werken aan of in windmolens offshore 

Hygiëne maatregelen in een windmolen zijn gelijk aan die van zeevarenden aan boord: 

• Hanteer voor zover mogelijk de 1,5 m afstand; 

• Vermijdt niet noodzakelijk contact met anderen aan boord; 
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• Zorg voor het desinfecteren van de eigen werkplek en werkmateriaal; 

• De werkgever draagt voor het aan boord gaan zorg voor de verstrekking van voldoende en kwalitatief 
goede persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, maskers, etc. en draagt zorg voor              
afdoende desinfectie/schoonmaak middelen aan boord. 

 

Bij het werken in / aan een Wind Turbine Generator (WTG) moeten de volgende stappen en 

voorzorgsmaatregelen worden genomen: 

• Beperk het aantal aanwezige personen; 

• Hanteer voor zover mogelijk de 1,5 m afstand; 

• Reinig regelmatig je handen met zeep en warm water voor minimaal 20 seconden of gebruik een 
desinfecterende gel; 

• Zorg voor sanitaire voorzieningen op de juiste locaties; 

• Vermijd aanraking met uw ogen, neus en mond; 

• Zorg ervoor, als u een mondkapje draagt, dat deze uw mond en neus volledig bedekken; 

• Raak uw mondkapje niet meer aan, als u deze heeft opzet; 

• Gooi mondkapjes voor eenmalig gebruik onmiddellijk na elk gebruik veilig weg; 

• Reinig je handen nadat je een mondkapje hebt verwijderd. 


