
Protocol  
 

 
Veilig blijven werken in tijden van Corona (COVID-19) 
in de Mobiliteitssector 
 
 
De Mobiliteitssector omvat in deze alle bedrijven die actief zijn met verkoop, verhuur, 
onderhoud, (schade-)reparatie, werkplaatsuitrusting en (carrosserie-)bouw en demontage 
van personen- en bedrijfsauto’s, trucks, caravans, campers, aanhangwagens, scooters, 
(elektrische-) fietsen, motoren en bromfietsen, banden, wielen en industriële, maritieme 
motoren en generatoren. Tankstations en autowas- en poetsbedrijven behoren eveneens 
tot de Mobiliteitssector. 
 
Versie 25 februari 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit protocol voor de mobiliteitssector kwam tot stand in gezamenlijkheid met: 
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Vanaf vrijdag 25 februari 2022 vervallen nagenoeg alle coronamaatregelen. De resterende 
maatregelen voor onze branche zijn in dit document opgenomen. Op 15 maart beoordeelt het 
kabinet de resterende maatregelen. 
 
Klachten 
Veel voorkomende symptomen van COVID-19: 

 Verkoudheidsklachten zoals hoofdpijn, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

 Hoesten 

 Benauwdheid 

 Verhoging of koorts 

 Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

 Ook is het mogelijk dat u geen symptomen heeft, maar dat uit een corona-test blijkt dat u toch 
besmet bent met het Corona-virus. U kunt het virus dan overdragen, ook als u gevaccineerd 
bent. 

 
Maatregelen 

 Algemene adviezen 
o Houd afstand (ondanks dat de 1,5m regel is vervallen). 
o Was vaak en goed uw handen. 
o Vermijd handen schudden. 
o Hoest en nies in de elleboog. 
o Zorg voor goede ventilatie van ruimtes: kantoor, werkplaats, auto, etc. 
o Voor wie thuis kan werken blijft het advies om maximaal de helft van de werktijd op 

kantoor te werken. 

 Bij klachten 
o Blijf thuis bij klachten, vermijd contact met anderen (ook als zij gevaccineerd zijn) en doe 

een zelftest. Is deze positief: laat u dan testen bij de GGD; ook als u gevaccineerd bent. 
o Bij een positieve coronatest bij de GGD gaat iemand voor minimaal 5 dagen in isolatie; 

iemand mag uit isolatie als de laatste 24 uur klachtenvrij zijn. 

 Quarantaine 
o Of u in quarantaine moet nadat een nauw contact positief is getest, ligt aan de situatie. Op 

de website van de Rijksoverheid vindt u de regels rondom de quarantaine. Een nauw 
contact is iemand die binnen 24 uur minimaal 15 minuten binnen 1,5 m was. 

o Werkgevers kunnen in overleg met de OR, PVT of personeelsvergadering afspraken maken 
welke functies essentieel zijn voor de continuïteit van het bedrijf. Voor de werknemers in 
deze functies die niet vanuit huis kunnen werken, gelden specifieke quarantaineregels. De 
voorwaarden waaraan u dan moet voldoen en de maatregelen die u daarvoor moet 
treffen, vindt u op een aparte pagina van de website van de Rijksoverheid. De 
maatregelen die u neemt moet u vastleggen in een document. In bijlage 1 treft u een 
format voor zo’n document aan. Dit document kunt u opnemen in uw ri&e. 

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2F&data=02%7C01%7Cstephanievanwoensel%40bovag.nl%7C0166dbcda069456d236f08d7e78222c6%7C0877ffde6df84cf881fbd63c409ed2e8%7C0%7C0%7C637232418443088090&sdata=DFjByNhoWvEOpuQR4x5DPUFtj0gOaXEAFlgXnV6AtdU%3D&reserved=0
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-en-werknemers-in-essentiele-bedrijfsprocessen
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Bijlage 1: Format Maatregelen werknemers die essentieel zijn voor de continuïteit van het bedrijf 

 
Met instemming van de OR, Personeelsvertegenwoordiging of op advies van het personeelsoverleg 
d.d. …………………………………… heeft de werkgever vastgesteld dat de volgende functies essentieel zijn 
voor de continuïteit van het bedrijf: 
 

  .....................................................................................  
 

  .....................................................................................  
 

  .....................................................................................  
 

  .....................................................................................  
 
Werknemers in deze functies die niet vanuit huis kunnen werken, hoeven niet in quarantaine na 
nauw contact met een besmet persoon. Om het risico op besmetting voor collega’s op de werkplek 
zoveel mogelijk te voorkomen, worden de volgende maatregelen genomen: 

 De werknemer doet dagelijks een zelftest voor de werknemer aan het werk gaat. De werkgever 
stelt deze zelftesten kosteloos beschikbaar. 

 De werknemer laat zich op dag 5 na het nauwe contact met de besmette persoon testen bij de 
GGD. 

 Op de werkplek zorgt de werkgever voor mondneusmaskers. 

 Op de werkplek houdt iedereen zo goed mogelijk 1,5 meter afstand. 

 De werkgever zorg voor goede ventilatie op de werkplek.  

 De werknemer gaat bij klachten direct naar huis en in quarantaine.  

 Deze richtlijnen doen geen inbreuk op de bestaande arbeidsverhoudingen en op de 
werknemersrechten. 

 

  ............................................................................................................................................................. 
 

  ............................................................................................................................................................. 
 

  ............................................................................................................................................................. 
 
De werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de naleving van deze richtlijnen. 
 
Voorwaarden die de Rijksoverheid verbindt aan het vaststellen van functies die essentieel zijn voor 
de continuïteit van het bedrijf: 

 Werkgever en werknemers maken in goed overleg afspraken over welke bedrijfsprocessen 
essentieel zijn.  

 De werkgever neemt alle actuele risico’s, waaronder quarantaineregels, de eventuele gevolgen 
daarvan en mogelijke uitzonderingen, op in de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).  

 De werkgever en/of werknemers kunnen een bedrijfsarts of arbodienst om advies vragen vanuit 
diens verantwoordelijkheid voor de infectiepreventie (op basis van de RI&E). De uitzonderingen 
voor essentiële bedrijfsprocessen mogen niet leiden tot een toename van besmettingsrisico’s op 
de werkvloer. 

 De werknemer heeft altijd de keuze in quarantaine te gaan en niet naar het werk te komen. 

 Er geen sprake is van testplicht. 
 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2F&data=02%7C01%7Cstephanievanwoensel%40bovag.nl%7C0166dbcda069456d236f08d7e78222c6%7C0877ffde6df84cf881fbd63c409ed2e8%7C0%7C0%7C637232418443088090&sdata=DFjByNhoWvEOpuQR4x5DPUFtj0gOaXEAFlgXnV6AtdU%3D&reserved=0
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Bijlage 2: Poster van de Rijksoverheid 

 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2F&data=02%7C01%7Cstephanievanwoensel%40bovag.nl%7C0166dbcda069456d236f08d7e78222c6%7C0877ffde6df84cf881fbd63c409ed2e8%7C0%7C0%7C637232418443088090&sdata=DFjByNhoWvEOpuQR4x5DPUFtj0gOaXEAFlgXnV6AtdU%3D&reserved=0

