Review – Beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden

In dit document wordt een toelichting gegeven op het beleid bij het optreden van buitengewone
gebeurtenissen of omstandigheden waardoor inspectiesactiviteiten niet langer volgens de
vastgestelde systemen, programma’s of schema’s kunnen worden uitgevoerd. Dit beleid is
bijvoorbeeld van toepassing als deze gebeurtenissen of omstandigheden het voor Normec
onmogelijk maken toegang te krijgen tot locaties of objecten van klanten voor inspecties, of wanneer
deze gebeurtenissen of omstandigheden het Normec FSS onmogelijk maken haar werk uit te voeren.
Situatie Nederland:
Begin 2020 is in Nederland voor het eerst COVID-19 vastgesteld. De uitbraak leidde tot voor
Nederland ongekende maatregelen, waarbij het maatschappelijke verkeer voor een groot deel werd
stilgelegd. Onder meer alle scholen, universiteiten, bibliotheken, cafés, kapperszaken, musea,
bioscopen en restaurants sloten op last van de landelijke overheid hun deuren. Aan iedereen werd
geadviseerd om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren en niet naar het buitenland te reizen als dat
niet echt noodzakelijk was. Daarnaast werd gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven en zo
mogelijk vanuit huis te werken.
Situatie Normec:
Dit heeft ertoe geleid dat Normec FSS steeds meer geconfronteerd wordt met de genomen
maatregelen. Zo worden inspecties geannuleerd door opdrachtgevers. Alle niet geannuleerde
inspecties zullen op standaard methodes worden uitgevoerd. Er zal geen alternatieve methode
worden toegepast.
In alle gevallen zal Normec de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) volgen. De inspecteurs zijn hiervan op de hoogte gebracht.
Dit houdt het volgende in:
•
•
•
•
•
•

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
Werk zoveel mogelijk thuis.
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan zal de inspecteur bepalen dat een
inspectie wordt gestaakt of geannuleerd.

Aan de inspecteurs zijn de volgende beschermingsmiddelen verstrekt.
•
•
•
•

Desinfecterende doekjes voor het schoonmaken van harde oppervlakten.
Latex handschoenen.
Mondkapjes.
Veiligheidshesjes met de tekst ”Hou afdoende afstand”.

De latex handschoenen en de mondkapjes zullen per te inspecteren object slechts éénmaal gebruikt
worden en gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Met deze maatregelen en beschermingsmiddelen kan een inspectie door Normec, op een
verantwoorde wijze worden uitgevoerd.
Te allen tijde zullen de maatregelen op de locaties gerespecteerd worden.
Dit document zal bij elke afspraak bevestiging meegestuurd worden. Daarnaast is dit document op
de website geplaatst en zal elke inspecteur het bij zich hebben op locatie.
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