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BEWUSTMAKING MET 12 THEMA’S

SPECIALE COVID-19 UITGAVE!

VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE OFFICIËLE INSTANTIES.



HET VEILIG OPHEFFEN VAN DE BEPERKINGEN!  
 
In deze bijzondere tijd heeft Fullmark een communicatie- en 
bewustmakingsprogramma ontwikkeld met 12 nieuwe thema’s 
die speciaal zijn ontworpen om u te helpen in het opheffen 
van de beperkingen en de “re-entry” op het werk!
 
Het zou gevaarlijk en onverantwoordelijk zijn om geen 
voorzieningen te treffen voor preventie, gezondheid, 
veiligheid en welzijn bij werkhervatting na een periode 
van beperkingen. Vergeet niet de terugkeer en opstart 
van uw medewerkers te organiseren. Ook zij komen in 
een nieuwe situatie terecht.  

EEN KANT-EN-KLARE CAMPAGNE! 
 
We hebben een kant-en-klare campagne voorbereid met 
12 thema’s om de medewerkers te ondersteunen de 
belangrijkste afspraken na te komen en hun gedrag 
conform de regels aan te passen in deze nieuwe situatie. 
Deze campagne behandelt zowel gezondheids- en 
veiligheidspreventie als welzijn in het bedrijf. Werknemer, 
arbeider, onderaannemer, uitzendkracht of stagiair; deze 
bewustmakingscampage is bedoeld voor iedereen!
 
De behandelde onderwerpen variëren van het herinneren 
aan de hygiëneregels tot het beroemde “denken voor 
doen”, evenals het respecteren van veilige afstanden, het 
dragen van beschermingsmiddelen en stressmanagement. 
Natuurlijk wordt ook benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de essentiële veiligheidsregels worden nageleefd om te 
voorkomen dat de herstart zou uitmonden in een ernstig 
ongeval. We hebben eenvoudige en duidelijke illustraties 
gemaakt omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden!
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•  Een gezonde levensstijl en het naleven van de 

gezondheidsregels verhogen de levensverwachting. 

Ons organisme wordt beschermd omdat het zich 

minder moet verdedigen tegen tal van virale of 

bacteriële aanvallen.

•  Het wassen van de handen en de fysieke afstand zijn 

de eerste preventieve stappen om niet ziek te worden. 

Handen zijn namelijk de belangrijkste risicofactoren, 

zowel wat betreft overdracht als besmetting.

Waarom dit thema?

De recente gezondheidscrisis heeft aangetoond dat een 

goede hygiëne essentieel is om de verspreiding van 

virussen en bacteriën tegen te gaan. Even essentieel is 

het om te zorgen voor een positieve, niet angstwekkende 

communicatie over het onderwerp. Een goede gezondheid 

en een goed humeur zorgen namelijk niet alleen voor 

de goede uitvoering van onze taken, maar ook voor een 

rustigere werkomgeving. 

GERELATEERDE THEMA’S:

•   Orde en netheid 

•   Gedeelde waakzaamheid

•   Verbeterde veiligheid

Strikte hygiënevoorschriften 

zijn belangrijk. Meer nog, 

ze zijn levensnoodzakelijk! 

De te ondernemen acties 

zijn eenvoudig en moeten 

g e z a m e n l i j k  w o r d e n 

uitgevoerd, omdat we er 

alleen samen in zullen slagen 

de goede gezondheid van 

al onze medewerkers te 

waarborgen .  Meer  dan 

ooit beseffen we dat, naast 

veiligheid, ook de goede 

gezondheid voortaan deel 

u i tmaakt  van de sterke 

en vaste waarden in onze 

bedrijven. 

Hygiënevoorschriften

Wist je dit al?

Waar gaat het
thema over?

Het naleven van 
hygiënevoorschriften? Ik zeg JA en 

bescherm mij tegen besmetting!
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TIPS voor leidinggevenden 

Het naleven van hygiënische maatregelen draagt bij aan een goede 

gezondheid. Maar we mogen ook niet vergeten om positief en 

zorgzaam te blijven. 

Focus je in je communicatie dus op de volgende aspecten:

•  Optimisme:  Iedereen heeft de mogelijkheid om te handelen en is een 

belangrijke deelnemer in het waarborgen van de goede 

gezondheid van anderen.

•  Glimlachen:   Zeg het met een glimlach! Een glimlach verrijkt de 

ontvanger zonder de gever te verarmen.

•  Dankbaarheid: Je kunt nooit genoeg bedanken!

HOE VERSPREIDT EEN LONGVIRUS ZICH?

1.  Ziek persoon

2.  Besmetting via de handen 

als we hoesten, onze neus 

snuiten, niezen, in onze ogen 

wrijven,  met de  handen 

eten, enz.

3.  Overdracht van virussen 

wanneer we iemand de 

hand schudden of iets 

overhandigen,  door contact 

via een oppervlak of via 

de lucht bij onvoldoende 

afstand.

4.  Besmetting via de lucht 

en de handen wanneer we 

gapen, met de handen eten 

of ons gezicht aanraken enz.

5. Een nieuw ziek persoon

  Bij hoesten, keelpijn, 

een verstopte neus enz. 

is het zeer belangrijk 

om de regels van social 

distancing goed toe 

te passen. Breng je 

leidinggevende op de 

hoogte om de te volgen 

procedure af te spreken 

(thuisbl i jven, taken 

uitvoeren met zo weinig 

mogelijk contact met 

collega’s,… )

Beïnvloeden van 

veiligheidsgedrag en -cultuur
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veiligheidsgedrag en -cultuur

DURVEN ZEGGEN

KUNNEN ZEGGEN

WILLEN HOREN

Beïnvloeden van 
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ZO WAS JE JE HANDEN CORRECT  Doe de oefening samen met je team.

GOUDEN REGELS
van hygiëne

Was je handen grondig gedurende minstens 30 seconden 
om bacteriën te doden: voor en na elke maaltijd, voor en na elk 
toiletbezoek, als je in je hand geniest of gehoest hebt, na elk contact 
met de nabije omgeving van een derde persoon en/of gezelschap.Reinig regelmat ig de veelvuldig gebruikte 
gereedschappen en apparatuur in overeenstemming 
met de bedrijfsvoorschriften.
Hoest en nies altijd in je elleboogholte. Zorg voor orde en netheid.
Draag geschikte en schone werkkleding

1.  Maak je handen goed nat.
2.  Doe de zeep in je handpalm.
3.  Wrijf je handpalmen tegen elkaar.
4.  Wrijf de rechter handpalm over de linker handrug en omgekeerd.
5.  Wrijf de rechter handpalm tegen de linker handpalm met de vingers van beide handen gekruist. 

6.  Je vingers van beide handen goed tussen elkaar houden.
7.  Was elke vinger afzonderlijk.
8.  Wrijf de vingertoppen van elke hand met een draaiende beweging in, in de palm van de andere hand.

9.  Was vervolgens je polsen.
10.  Spoel je handen goed en droog ze met een wegwerphanddoekje.

Antwoorden: 1.C 70%, 3.C. 3895

1.  Hoeveel procent van alle verkoudheden wordt veroorzaakt door besmetting 
via de handen? 
a. 30%
b. 50%
c. 70%

2.  Welke hygiëneregels moeten we invoeren in onze werkomgeving en in ons 
dagelijks leven?

3.  Door onze mobiele telefoons en tablets regelmatig te reinigen met een 
antibacteriële spray (en niet met water!) verminderen we het aantal ziektekiemen 
en bacteriën. Weet je hoeveel bacteriën per cm2 er gemiddeld op onze 
apparaten  zitten?
a. 1326
b. 275
c. 3895

Hoe maak ik mijn mobiele telefoon goed schoon?

Dit heb je nodig: isopropyl alcohol 70%, een wattenstaafje en een 
microvezeldoekje. Verwijder het hoesje en schakel je telefoon uit. Bevochtig 
het doekje met een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol en maak alle 
oppervlakken van je telefoon schoon. Gebruik het wattenstaafje voor het 
gebied rond de camera en de luidsprekers. Zet je telefoon aan zodra deze 
volledig droog is. Maak ook je telefoonhoesje schoon.4. Welke trucjes ken en gebruik jij om elke dag positief in het leven te staan?

DENKVRAGEN
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Duur: minstens 30 seconden
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HYGIËNEVOORSCHRIFTEN

Antwoorden: 1. Waar, 2. Niet waar, 3. Waar, 4. Niet waar, 5. Niet waar, 6. Waar
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MissiE HYGIËNEQUIZ
1.  Juwelen verhogen het risico op hand-

besmetting.

Waar - Niet waar

2.  Als ik handschoenen draag, hoef ik mijn 

handen niet eerst te wassen. Mijn  handen 

inwrijven met een desinfecterende gel 

volstaat.

Waar - Niet waar

3.  Eenvoudige ontspanningsmethoden, 

die ons vooral alerter maken voor onze 

handelingen, verhogen tijdens deze peri-

ode onze energie, onze weerstand tegen 

ziekte en onze dagelijkse motivatie.

Waar - Niet waar

4.  Een vochtig doekje volstaat om mijn mo-

biele telefoon of tablet schoon te maken.

Waar - Niet waar

5.  Als ik een mondmasker draag, is het min-

der belangrijk om de regels rond social 

distancing op te volgen.

Waar - Niet waar

6.  De hygiëneregels die in onze werkomge-

ving gelden, gelden ook thuis.

Waar - Niet waar

IN DE PRAKTIJK 

REGELS VOOR HET OPZETTEN VAN 

EEN MASKER

1.    Was je handen.

2.  Draag het mondmasker 

correct: gekleurde zijde 

naar buiten en plooien 

naar onder gericht.  

3.  Raak alleen de uiteinden 

van de linten of elastiek-

en aan.

4.  Zorg ervoor dat het mas-

ker goed aansluit   bij 

de overgang van je neus 

naar je gezicht. Plaats de 

strip op de bovenkant van 

de neus en de onderkant 

van het masker onder de 

kin. Raak het mondmas- 

ker niet aan tijdens het 

gebruik!

5.  Zet het masker na gebruik 

af door beide elastieken 

vast te pakken. Gooi het 

masker meteen in de vuil-

nisbak.

6.    Was je handen.

Bestel nu deze ondersteunende campagne van 
12 thema’s voor 12 weken van visuele preventieve 
maatregelen en ontvang ook een kant-en-klare 
gezondheids- en veil igheidshandleiding ter 
ondersteuning!
Dit zal de leidinggevenden helpen om dit thema te 
bespreken!



Naast de postercampagne en 
de ondersteuning voor  het 
veiligheidsoverleg in de vorm 
van een TOOLBOX, kunnen we 
ook een speciale gids maken met 
praktische tips met betrekking tot 
de campagnethema’s.

De inhoud van de gids kan ook 
digitaal worden verspreid via 
een aan uw bedrijf aangepaste 
e n  g e p e r s o n a l i s e e r d e 
e-learningmodule.
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FULLMARK S.A.
Tel NL: +31 858 88 14 38 

info@fullmark.nl              www.fullmark.nl
 

PREVENTIE CAMPAGNE GEZONDHEID VEILIGHEID 
WELZIJN SPECIALE UITGAVE

BESTELBON

1. BASISPAKKET  :
1 posterset met 12 x 2 posters (40 x 60 cm)  
en frame van 96 x 70 cm met 2 aluminium clicklijsten  
5 Handleidingen voor het veiligheidsoverleg (Toolboxen) : 1.000 EUR

2. OPTIES :
Extra posterset met frame en clicklijsten 
Extra posterset zonder frame 
Steunvoet om het frame los te plaatsen 
Aanvullende handleidingen (toolboxen)                       

650 EUR
525 EUR
180 EUR

25 EUR

☐ IK BESTEL :

…………   Basispakket   = .............€
…………   Postersets met frame =  .............€
…………   Postersets zonder frame =  .............€
…………   Steunvoet voor het frame =  .............€
…………   Aanvullende handleidingen (toolboxen) =  .............€
Verpakkings- en verzendkosten (per leveradres) :  40€

 Totaal (excl. btw) = .............€
☐ Neem contact met me op, ik wil graag meer informatie.
☐ Neem contact met mij op voor een project op maat.

Firma   : ........................................................................................ Aantal medewerkers : ................................................................
Adres : ......................................................................................... ................................................................................................
Naam  : ........................................................................................ Voornaam : ....................................................................................
Functie  : ................................................................................................................................................................................................
Tel.: ................................................................................................BTW nr. : ........................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................Datum:  ..................................................

Per mail :  info@fullmark.nl    -  Per tel : +31 858 88 14 38



PREVENTIEGIDS & ONLINE TIPS
BESTELBON
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☐ IK BESTEL DE GIDS :

..................... Gids A6 van 28 pagina’s voor 7,50 € / stuk (min. 100 stuks) =  ............................. €

☐ IK BESTEL DE ONLINE GIDS  :

☐  Bedrijf met minder dan 200 werknemers  1.250 € =  ........................... €
☐  Van 201 tot 500 werknemers 2.500 € =  ........................... €
☐  Van 501 tot 1.000 werknemers 4.500 € =  ........................... €
☐  Meer dan 1.000 werknemers 5.000 € =  ........................... €
Verpakkings- en verzendkosten (per leveradres) : = 40 €
 Totaal (excl btw) ........................€

☐ Neem contact met me op, ik wil graag meer informatie.
☐ Neem contact met mij op voor een project op maat.

Bedrijf : .......................................................................Aantal medewerkers : ...............................................

Adres : ................................................................................................................................................................

Naam  : .......................................................................Voornaam : ..................................................................

Functie : ..............................................................................................................................................................

Tel.: .............................................................................. BTW nr : .......................................................................

E-mail : ..........................................................................................................Datum:  .......................................

Per mail : info@fullmark.eu - Voor België: +32 67 34 77 09 - Voor Nederland +31 85 888 14 38

PREVENTIE CAMPAGNE GEZONDHEID • VEILIGHEID • WELZIJN

Beïnvloeden van 
veiligheidsgedrag en -cultuur

FULLMARK S.A.
Avenue Thomas Edison 121, 1400 Nivelles  -  Tel. BE +32 67 34 77 00  -  Tel. NL +31 858 88 14 38 

info@fullmark.eu -  www.fullmark.eu


