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VEILIG	SAMEN	UIT	
IN	HET	NEDERLANDS	OPENLUCHTMUSEUM	
PROTOCOL DEPOTS 

VOORWOORD  
Het Nederlands Openluchtmuseum is groot - 44 hectare - en open; het grootste 
deel van het aanbod vindt plaats in de buitenlucht (het buitenmuseum of 
museumpark). Het museum ontvangt normaliter ruim een half miljoen bezoekers 
per jaar in Arnhem en biedt werkgelegenheid aan zo’n 250 medewerkerkers en 
circa 400 vrijwilligers.  

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus was het museum tijdelijk 
gesloten. Op 1 juni 2020 is het museum weer geopend voor bezoek. Verantwoord 
en veilig voor zowel bezoeker als medewerker, vrijwilliger, leverancier en andere 
betrokken partijen.  

Om die veiligheid te waarborgen is het Protocol Nederlands Openluchtmuseum 
opgesteld. Vanuit de in dat protocol afgesproken regels, maken alle 
museumdivisies praktische, toegespitste werk- en regelschema’s voor 
medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Dit is het protocol voor de Depots. 

 

WAAROM EEN PROTOCOL? 
Doel van het protocol is dat bezoekers veilig samen uit kunnen in het museum en 
dat vrijwilligers, medewerkers en leveranciers op een veilige manier hun werk in 
het museum kunnen doen. De maatregelen zijn bedoeld om nieuwe besmettingen 
met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken 
zonder dat het museum gesloten hoeft te blijven.  

 

DEPOTS 
‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ is inmiddels de lijfspreuk van het 
RIVM. Maar hoe doen we dit in de depots? In dit protocol willen we duidelijkheid 
geven over hoe we gedurende de coronacrisis veilig verder kunnen werken. Het 
dient dan ook opgevolgd te worden tijdens werkzaamheden voor de 
voorbereiding en verhuizing van de museumcollecties in de depots. De 
samengedragen maatregelen zijn gebaseerd op de arbeid hygiënische strategie 
van het RIVM van 26 maart 2020. Het is weliswaar geschreven voor de bouw- en 
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technieksector maar goeddeels op onze werkzaamheden in de depots toepasbaar 
in combinatie met de algemene richtlijnen van het RIVM.  

De insteek waarborgt dat er minimaal beroep gedaan hoeft te worden op de inzet 
van beschikbare persoonlijke beschermmiddelen, bij wijzigingen vanuit het RIVM 
en kabinet zal het protocol worden aangepast mits nodig.   

ALGEMEEN 
 Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, 

keelpijn of koorts.  
 Blijf thuis als je  huisgenoten/gezinsleden hebt met koorts.  
 Ga pas weer naar het werk gaan als jij en je huisgenoten minimaal 24 uur 

klachtenvrij zijn. 
 Houd minimaal 1,5 m afstand van andere mensen, zowel bij het vervoer 

naar en van de werkplek als op de werkplek zelf. 
 Geef andere mensen geen hand.  
 Als je niest of hoest, doe dat dan in je elleboogholte. 
 Raak je gezicht niet of zo weinig mogelijk met (gewassen) handen aan.  
 Als je je neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct 

weg.  
Daarna handen wassen.  

 Was minimaal 6 x per dag je handen met water en zeep en doe dit 
uitgebreid (minimaal 20 seconden). In ieder geval voor het eten, na 
toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer en na het 
schoonmaken.  

 Gebruik desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol als je geen 
water en zeep ter beschikking hebt. 

 Sluit het deksel van de WC bij het doorspoelen. 

 

DE WERKPLEK 
 Overleg met leveranciers of andere externen waar mogelijk telefonisch. 

 Maak contactoppervlaktes regelmatig schoon. Bij voorkeur desinfecteren 
met 70% isopropylalcohol of vergelijkbare middelen. 

 Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen. Als er gereedschappen, 
hulpmiddelen, telefoon, etc. gedeeld moeten worden, maak deze van te 
voren en hierna schoon en was daarna je handen. 

 Door de aard van de werkzaamheden worden handschoenen gedragen.  
Vervang deze regelmatig.  
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ADDITIONELE BESCHERMING 
In sommige gevallen is het wenselijk of noodzakelijk om gebruik te kunnen 
maken van additionele bescherming tijdens het werken door gebruik te maken 
van een gelaatsscherm en/of (niet-medisch) mondmasker. 

NB: Het mag niet de norm worden dat medewerkers met beschermingsmiddelen 
op werken binnen 1,5 meter. Probeer dit zo veel mogelijk te voorkomen. 

Gebruik een gelaatscherm en/of mondmasker:  

 Bij overschrijding van de 1,5m richtlijn. 

 Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden kan enkel het gebruik 
van een gelaatscherm of een mondmasker overwogen worden. 

 Bij de uitvoering van intensieve werkzaamheden, regelmatige 
overschrijding van de 1,5 m richtlijn, versterkte transpiratie en/of als een 
medewerker behoort tot een risicogroep, is aan te bevelen om een 
mondmasker én een gelaatscherm te gebruiken. 

 Het gelaatscherm is voor ieder persoonlijk. Medewerker zorgt zelf voor 
regelmatig reinigen van de beschermmiddelen.  

Instructie mondmasker 

 Was voor het opzetten én na het afzetten van het niet-medische 
mondkapje je handen minimaal 20 seconden met water en zeep. Geen 
water in de buurt? Ontsmet je handen dan met handgel met minimaal 70% 
alcohol. 

 Raak tijdens het op- en afzetten alleen het elastiek aan.  

 Zorg dat je mond, neus en kin goed bedekt zijn en raak ze daarna niet 
meer aan.  

 Draag het niet-medische mondkapje maximaal 3 uur per keer. 

 Bewaar schone en gebruikte mondkapjes apart van elkaar in een 
afgesloten zakje of bakje.  

 Was het herbruikbare mondkapje na ieder gebruik van maximaal 3 uur op 
60 °C op een volledig wasprogramma. Was alleen met wasmiddel, voeg 
geen wasverzachter toe.  

 Was je handen nadat je het niet-medische mondkapje in de wasmachine 
hebt gestopt.  
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 Bij twijfel over de inzet: overleg met de coördinator ter plaatse.  

 De draagduur van een mondmasker verschilt. Wij houden maximaal 3 uur 
draagtijd aan zoals het RIVM heeft vastgesteld.  
 

 Werken met mondkapjes is vermoeiend. Houd er rekening mee dat 
werkzaamheden langer duren omdat er meer gepauzeerd moet worden. 
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IN DE PAUZERUIMTE 
 Het maximaal aantal medewerkers in de pauzeruimte van Tiel en de bunker 

is 3 personen.  

 Het pauzeren dient bij meerdere aanwezigen om de beurt te gebeuren.  

 Houd ook bij het betreden van een ruimte rekening met 1,5m afstand. 

 Buiten pauzeren kan natuurlijk. Houdt ook daar de afstand van minimaal 
1,5m aan. 

 Zorg dat de ruimtes netjes en schoon blijven.  

 Ventileer de pauzeruimtes.  

ORGANISATORISCH 
 De richtlijnen zijn voor iedereen van toepassing die meewerkt of een bezoek 

brengt aan het depot. 

 Deze richtlijnen worden aan de teamleden van PVC (Project Voorbereiding 
Collectieverhuizing) en CB (Collectiebeheer) gestuurd en besproken. 

 Tevens worden de richtlijnen door verantwoordelijken aan betrokken 
externe partijen verstuurd en besproken.   

 De richtlijnen worden opgehangen op diverse plekken in de depots.  

 De dienstdoende verhuiscoördinator of diens vervanger is eerste 
aanspreekpunt voor de richtlijnen op de werkvloer. 

  Bij onduidelijkheden: stel vragen en/of meld problemen bij de projectleider. 
(d.frank@openluchtmuseum.nl, 06-19067885) 

 Er wordt voor gezorgd dat de pauzeruimtes, toiletten en de gangen vaker 
worden schoongemaakt en dat er zeep, handgel, hygiënische doekjes en 
wegwerphanddoekjes voorhanden zijn. 

 We streven ernaar voldoende desinfecterende middelen met 70% 
isopropylalcohol in te kopen of vervangende materialen.  

 Voldoende werkhandschoenen die regelmatig vervangen kunnen worden, 
bevinden zich op de locaties.  

 We stellen niet-medische wegwerpmondkapjes en gelaatschermen ter 
beschikking die gebruikt kunnen worden bij het overschrijden van de 1,5 
meter richtlijn. 
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 Iedere dag wordt afgesloten met een poetsbuurt waar iedereen de 
gebruikte materialen schoonmaakt met desinfecterende middelen.  

TOT SLOT 
Spreek elkaar aan op (gevaarlijk) gedrag dat niet conform de richtlijnen is. 
Samen zijn we verantwoordelijk voor de naleving van de richtlijnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 28 mei 2020 


