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Protocol asbestexamens i.v.m. Corona virus
(Covid-19)
25-05-2020: Opgesteld en goedgekeurd door Ascert (Tom Troquay), Ilse Anthonijsz (Ascertexamencommissie), IBEX (Rob van de Velde) en DNV GL (Bianca Heijnen)
06-10-2020: Herzien na opmerkingen van Ascert (Tom Troquay), IBEX (Rob van de Velde),
IBEX (Willeke Broekhuizen) en DNV GL (Bianca Heijnen).
21-01-2021: Verplicht dragen van sokken verwijderd.
Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Het
protocol is gebaseerd op de stand van zaken op 21 januari 2021 en is geldig zolang de
maatregelen van het RIVM van kracht zijn.
Het protocol biedt duidelijkheid aan het examenbureau, kandidaten, medewerkers en alle
werkenden over veilig werken in de asbest tijdens de Corona crisis.
Uitgangspunten:
Maatregelen die gelden voor de werklocaties:
In principe kan er doorgewerkt worden. Werken in de openlucht vormen namelijk een
verminderde kans op besmetting.
Sinds maart 2020 heeft het kabinet maatregelen afgevaardigd in de strijd tegen het Corona
virus. Dit betekent onder meer beperkingen aan alle vergunningplichtige bijeenkomsten,
evenementen en samenkomsten. Daaronder vallen de werkzaamheden van asbest niet.
Uiteraard moet men zich wel aan de RIVM-richtlijnen houden, zowel bij het vervoer naar en van
de werkplek als op de werkplek zelf. Indien wet- en regelgeving wijzigen zal het protocol
opnieuw aangepast worden.
Asbest examens kunnen plaatsvinden, mits er aan de wettelijke regels (vereisten volgens het
RIVM) kan worden voldaan.
Belangrijk hierbij is:
Iemand mag geen luchtwegklachten hebben, zoals hoesten, kortademigheid, longontsteking,
neusverkoudheid, loopneus, keelpijn of koorts (zie RIVM voor meest actuele symptomen)
Voorgeschreven voorzorgsmaatregelen worden nageleefd:
•
•
•
•
•

Was de handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Schud geen handen
Houd 1,5 meter afstand tot elkaar

Kandidaat ontvangt dit protocol voorafgaand aan het examen. De examinator neemt de
voorzorgsmaatregelen door met de kandidaten en ziet erop toe.
De examinator en toezichthouders houden zich ook aan bovenstaande. Andere personen mogen
de examenlocatie niet betreden.
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Extra maatregelen om de examens binnen de voorschriften uit te
kunnen voeren:
Algemene hygiëneregels:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen handen schudden
Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel met
minimaal 70% alcohol
Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na
toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken
Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, in de elleboog niezen/ hoesten, zelf papieren
zakdoekjes meenemen. En deze na één keer gebruik weggooien. Daarna handen wassen
Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de werkplek als
op de werkplek zelf
Pas daarop het werk aan en richt de werkplek hierop in
Indien minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, streng op RIVM-hygiëne regels letten
Regelmatig schoonmaken. Als het kan spullen desinfecteren met 70% isopropyl
alcoholdoekjes of met desinfecterende spray
Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen
Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon
Ventileer werk- en kantoorruimte
Werk zoveel mogelijk in vaste teams, zodat men niet telkens met anderen in contact komt

Het streven is 1,5 meter afstand houden. Het gaat hierbij ook om het bewustzijn van mensen op
de werklocaties te vergroten. Als mensen niet anders kunnen dan dichter dan 1,5 meter bij
elkaar in de buurt komen, dan gelden de hygiëne eisen van het RIVM.
Als minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, dan dus streng zijn en scherp toezien op
de hygiëneregels:
Dit geldt bijvoorbeeld ook tijdens de lunch. Spreid de lunchtijden of bied extra ruimtes en
lunchplekken aan.
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Theorie-examens:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bepaal een maximumaantal aanwezigen in de ruimte, zodanig dat 1,5 m afstand gehouden
kan worden. Indien nodig verdeel de groep in twee ruimtes of in meerdere groepen. De
examinator checkt van tevoren of de ruimte voldoet voor het aantal deelnemers dat wordt
verwacht. Hij neemt maatregelen in overleg met de locatie om de afstand van 1,5 meter te
waarborgen.
Houd ook bij het betreden van een ruimte rekening met 1,5 m afstand.
Bij instructie en vragen, wees er alert op dat iedereen op 1,5 m van andere personen kan
blijven. Geef de instructie eventueel in meerdere kleine groepen.
Instrueer de medewerkers en deelnemers aan het examen vooraf.
Bij binnenkomst legt de kandidaat zijn legitimatie op de tafel van de toezichthouder.
De toezichthouder ontsmet de aanwezige muis en toetsenbord en tafel met desinfecterend
alcoholhoudend middel voor aanvang examen.
Indien de kandidaat klaar is sluit deze het programma af blijft hij/zij wachten tot hij
toestemming heeft van de toezichthouder om het lokaal te verlaten.
Op afstand controleert de toezichthouder via eigen inlogcode in Remindo of het examen
goed is afgesloten. En indien akkoord, dan mag de kandidaat de examenruimte verlaten.
De toezichthouder ontsmet de werkplek, de muis en het toetsenbord van de kandidaat met
een desinfecterend alcoholhoudend middel en sluit de computer af.
Zorg dat de ruimtes vaker schoongemaakt worden en dat er zeep/ontsmettingsmiddel en
wegwerphanddoeken aanwezig zijn.
Overleg met leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers: Leg waar mogelijk telefonisch
contact.

ID CONTROLE
Kandidaten leggen hun ID op tafel, doen een stap naar achteren, examinator pakt het ID (evt.
m.b.v. een handschoen) checkt en legt deze weer neer.
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Praktijkexamens:
Instructie kandidaat:
•

Alle kandidaten desinfecteren hun handen voordat ze aan het examen beginnen. Evt. dragen
ze handschoenen tijdens het praktijkexamen. Deze worden bij aanvang van het examen ter
beschikking gesteld.
Kandidaat houdt 1,5 m afstand tot examinator.
Er liggen op de examenlocaties maskers welke normalerwijze gebruikt worden tijdens de
examens. Deze maskers worden na iedere kandidaat gereinigd en kandidaat kan deze zelf
ook nog ter plaatse reinigen. Indien de kandidaat dit masker niet wil gebruiken kan hij/zij
ivm Covid-19 zijn eigen masker meenemen naar de examenlocatie. Het eigen masker wordt
eerst door de examinator buiten gecontroleerd of het schoon genoeg is om mee naar binnen
te nemen en te gebruiken tijdens het examen.
DTA: Afhankelijk van de route moet kandidaat wel de maskers van de locatie checken op
geldigheid.
Na het examen dient alles (handschoenen en overall) direct weggegooid te worden en
kandidaat dient handen zorgvuldig te wassen of te desinfecteren.

•
•

•
•

Instructie examinator/acteur:
•

•
•
•

De
•
•
•

Bij de voorbereiding van de examenruimtes door de examinator heeft hij eerst zijn
handen gewassen of gedesinfecteerd en kan hij er voor kiezen om handschoenen te
dragen.
De acteur/examinator kan zijn eigen masker gebruiken of het masker van de locatie, met
nieuwe filters.
Examinator/acteur dient na ieder examen handen te wassen of te desinfecteren.
Na iedere examendag dienen alle onderdelen die aangepakt worden gedesinfecteerd te
worden met een desinfectiemiddel.

examinator mag de kandidaat helpen herinneren aan:
het niet hoeven geven van een hand,
het houden van 1,5 m afstand,
het wassen van de handen nadien.

aangezien dit specifieke corona maatregelen zijn.
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