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"Eigen verklaring"

WORD of PDF

"Notulen - Vergadering met
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PDF
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PDF

"3.4.1. Protocol werklocatie_Naam
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Bewijs van bekendmaking van het protocol "toegang/vertrek/organisatie van de werklocaties" zoals hiervoor
genoemd.

"Fotoreportage"

WORD of PDF

3.5.1.

Uitwerking en implementatie van een toegangsprotocol voor het gebouw voor externe personen (affiches bij
de ingang van het gebouw en verzending per e-mail aan de betreffende personen voorafgaand aan bezoek
van de site)

"Protocol"

PDF

3.5.2.

Bewijs van bekendmaking van het protocol "toegang tot het gebouw voor externe personen" zoals hiervoor
genoemd.

"Fotoreportage"

WORD of PDF

"Protocol"

PDF

"3.6.1. Protocol reiniging_Naam
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"Procédure"

PDF
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Instelling_Datum_SOCOTEC"

"Registratie"

WORD of PDF

"4.1. Registratie accomodations_Naam
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3.1.1.
3.1.2.

3.2.

Communicatie: Bewijzen van "interne communicatie" naar de werknemers.

3.2.2.

Communicatie: Bewijs van "externe communicatie" naar klanten, leveranciers, enz., en andere
belanghebbende partijen.

Informatie & Communicatie

Beoordeling van de gezondheidsrisico's
3.3.2.
3.4.1.

3.4.

Beheersing van de besmettingsbronnen op de werklocaties

3.4.2.
3.4.3.

3.5.

Beheersing van de besmettingsbronnen van externe herkomst

3.6.1.
3.6.

Preventieve maatregelen
3.6.2.

3.7.

Beheerprocedure van gevallen van vermoedelijke besmetting

3.7.1.
3.8.1.

3.8.

Voortdurende verbetering & Documentatiebeheer
3.8.2.

4,1

Verklaring op erewoord van een verbintenis ten opzicht van zijn systeem voor
gezondheidsrisicomanagement.

3.2.1.

3.3.1.
3.3.

DOCUMENT

Registratie

4,1

Document ter verklaring dat een beoordeling van de gezondheidsrisico's die samenhangen met de
zones/uitrusting/installaties is uitgevoerd.
Uitwerking en implementatie van een protocol voor toegang/vertrek/organisatie van de werklocatie (bewijs
van terbeschikkingstelling van hygiënemaatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, enz.).

Uitwerking en implementatie van een reinigings- en/of desinfectieprotocol. Dit protocol vermeldt de
vaststelling van de zones, uitrusting of installaties die een terugkerende reiniging/desinfectie vereisen.

Uitwerking en implementatie van een beheerprocedure van gevallen van vermoedelijke besmetting.
Instelling van een dossier (in digitaal formaat en/of op papier) met documentatie waarin alle protocollen,
bepalingen enz. die samenhangen met de gebruiksvoorschriften van het keurmerk zijn opgenomen.

Registratie voor Tourist accomodations
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