
Landschapsbeheer Drenthe stelt tijdens de activiteit beschikbaar:

• Veiligheidshesjes voor volwassenen (in bruikleen). 

• Desinfecterende spray voor het ontsmetten van handen en gereedschappen.

• Handschoenen voor iedere deelnemer.

Bron- en contactonderzoek 

• Landschapsbeheer Drenthe registreert de contactgegevens van de aanwezige partijen. De registratie 

gebeurt op vrijwillige basis. De gegevens worden alleen gebruikt voor bron- en contactonderzoek.

• Laat je testen als je na de activiteit klachten krijgt en neem bij klachten telefonisch contact op met de   

contactpersoon van Landschapsbeheer Drenthe. Het testresultaat (negatief of positief ) meld je ook zo 

snel mogelijk. Landschapsbeheer Drenthe informeert de overige betrokkenen. 

Veilig werken in 
natuur en landschap 
Tips en regels voor vrijwilligers- en bewonersgroepen

Hebt u klachten? 
Blijf thuis en laat 
u testen!

Was vaak uw handen!
En maak gereedschap-
pen schoon.

Neem uw eigen eten 
en drinken mee. In uw 
eigen �es en beker.

Let goed op elkaar. En 
spreek elkaar, indien 
nodig, aan.

Ruil onderling geen 
gereedschap!
Of gebruik uw eigen 
materiaal. 

Houd afstand! 
Minimaal 1,5 meter 
van elkaar

Kom met maximaal 
2 personen samen. 
En zoek de ruimte op. 

Blijf in de buitenlucht.
Ga niet in een binnen-
ruimte pauzeren.

Ontsmet na gebruik 
het gereedschap. Met 
desinfectiemiddel.

Volg de maatregelen 
van het RIVM. En blijf 
gezond.

Was thuis direct uw 
handen.
Met water en zeep.

Draag tijdens het werk 
handschoenen. Neem 
ze mee naar huis als u 
klaar bent!
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Landschapsbeheer Drenthe stelt beschikbaar:

• Handgereedschappen voor het werk.

• Desinfecterende spray voor het ontsmetten van handen en gereedschappen. Deze 

kunt u verkrijgen bij de werkschuur. 

Bron- en contactonderzoek 

• De coördinator van de vrijwilligersgroep dient bij te houden wie aanwezig is 

tijdens het vrijwilligerswerk en dient de contactgegevens te noteren. Deze 

registratie gebeurt op vrijwillige basis. De gegevens worden uitsluitend gebruikt 

voor bron- en contactonderzoek.

• Indien u na het vrijwilligerswerk klachten krijgt is het verstandig om u zo snel 

mogelijk te laten testen op het coronavirus. Neem bij klachten telefonisch 

contact op met de coördinator van uw vrijwilligersgroep om te melden dat u klach-

ten heeft. Indien u een testresultaat (negatief of positief ) heeft, meld dit zo snel 

mogelijk bij de coördinator.

De coördinator van de vrijwilligersgroep neemt contact op met de vrijwilligers die 

op hetzelfde moment aanwezig zijn geweest en met Landschapsbeheer Drenthe.




