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Terug by 
die werk

Kom veilig by die werkplek

Vir baie mense het werk van die huis af tydens die inperking beteken hulle kon aanpasbare ure werk en gehaltetyd saam met 
die gesin deurbring. Talle maatskappye sal voortgaan om hulle mense toe te laat om van die huis af te werk, terwyl ander sal 
wil hê dat hulle werknemers moet terugkeer kantoor toe.

Talle mense sal ongetwyfeld bly wees om weer terug te wees by die werk en medewerkers te sien met wie hulle ’n ruk lank 
geen kontak gehad het nie.

Miljoene Suid-Afrikaners gebruik 
spoor- en padvervoer om elke dag 
by die werk te kom. Vir baie van 
hulle behels dit om in toue te 
staan en voertuie, busse en treine 
te gebruik wat volgepak kan wees.

Om te voorkom dat jy jou aan 
Covid-19 of moontlike infeksie 
blootstel, maak seker dat jy 
sosiale afstand handhaaf, ’n 
masker dra en ’n persoonlike 
voorraad handsaniteerder saam 
met jou op jou reis neem.

Een van die doeltreffendste en maklikste 
maniere om moontlike infeksie te voorkom, 
is om te probeer om voor of ná die tradisio-
nele spitstye te probeer reis. Taxi’s, busse en 
treine sal minder vol wees en die reis sal 
veiliger en aangenamer wees.



Maak seker die vensters 
is oop en die binnekant 
goed geventileer.

Veiligheidstappe wanneer jy pendel

Gebruik 
handsaniteerder en 
moenie aan jou gesig 
raak nie, veral aan jou 
oë, neus en mond.

Dra ’n beskermende 
masker wat jou neus 
en mond bedek.

Hou die regte taxigeld 
gereed sodat jou 
kontak met die 
bestuurder of 
taxikondukteur beperk 
word.

Maak tydens die reis so 
ver as moontlik seker dat 
oppervlakke higiënies is.

Maak seker dat jou taxi 
of e-vervoer se 
binnekant skoon is en 
dat die bestuurder ’n 
masker dra.



Veiligheid op kantoor

Dink daaraan om ’n Covid-19-voorkomingspakkie saam te stel wat bestaan uit:
 

 

 

Op hierdie manier kan jy seker wees dat jou werkstasie of lessenaar altyd skoon en ontsmet is. Dit is belangrik in kantore 
waar die “warm-lessenaar”-stelsel in plek is, waar daar geen toegewysde werkruimtes is nie en mense van een lessenaar 
na ’n ander verskuif.

Snesies ’n Masker Handsaniteerder Klam lappies

Kantore kan stampvol plekke wees. Gedeelde geriewe kan ’n bron van infeksie wees, wat dan huis toe geneem 
word. Hoewel werkgewers alles sal doen wat hulle kan om werknemers veilig en gesond te hou, moet jy 
persoonlike voorsorgmaatreëls tref as jy teruggaan werk toe.


