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Veilig werken in een 1,5 meter economie
Om de verspreiding van het coronavirus te verminderen is het nodig dat mensen
tenminste 1,5 afstand tot elkaar bewaren. Deze zogenaamde 1,5 meter economie kan in
productieruimtes echter voor uitdagingen zorgen. Niet ieder bedrijf en/of iedere
afdeling heeft de mogelijkheid om medewerkers tenminste 1,5 meter v an elkaar te laten
werken.

De voedingsmiddelenindustrie behoort tot de cruciale beroepsgroep. Het is dan ook uitermate
belangrijk dat bedrijfsprocessen, gericht op het produceren van voedsel, door blijven lopen. Hierbij is
het echter ook uitermate van belang dat werkgevers er alles aan doen om hun werknemers van een
veilige werkomgeving te voorzien. Deze veilige werkomgeving waarborgen is een uitdaging die er per
bedrijf net anders uitziet. Door de grote diversiteit van voedingsmiddelen producerende bedrijven is
het lastig hiervoor richtlijnen te maken die door ieder bedrijf één-op-één overgenomen kunnen
worden. Toch wordt er steeds vaker door de autoriteiten gevraagd om een dergelijke richtlijn.
De Europese voeding en dranken organisatie, FoodDrinkEurope, en de Europese vakbond EFFAT
(European Federation of Food, Agriculture and Tourism) hebben gezamenlijk een richtlijn opgesteld
over hoe werkgevers om kunnen gaan met de 1,5 meter economie. Deze richtlijn is breed gedragen en
kan gebruikt worden door Europese bedrijven. Door de diversiteit van de voedingsmiddelenindustrie
is het zeer waarschijnlijk dat niet alle zaken die in deze richtlijn zijn beschreven toepasbaar zijn op uw
bedrijf. Het advies is daarom, dat wanneer u besluit deze richtlijn te gebruiken (let op: dit is niet
verplicht), u een bijlage toevoegt waarin u zaken opneemt die in uw bedrijf anders geregeld zijn.
U kunt de Engelstalige richtlijn in de bijlage downloaden. Een Nederlandse versie wordt op dit moment
gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt die gedeeld via de Nieuwsbrief.
Bijlage: Richtlijn FDE & EFFAT veilig werken in een 1,5 meter economie
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