
 

 

 
 

Veiligheidsvoorschriften TextielLab 
  

1. Je houdt je aan de algemene richtlijnen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid omtrent reizen en het dringende 
advies op zelfquarantaine. Reis je vanuit het buitenland dan volg je de actuele richtlijnen, gekoppeld aan het 
land van herkomst, die op deze website staan: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/nederland-inreizen 
 

2. Je bent zelf niet ziek en hebt geen verkoudheidsklachten. Heb je deze gehad, dan blijf je minimaal 48 uur 
thuis nadat je klachten zijn verdwenen;  
 

3. Voor reizigers uit landen met een hoog COVID-19 risico buiten de EU/Schengen (ook het Verenigd Koninkrijk) 
geldt het Europese inreisverbod. Dit betekent dat zij de Europese Unie/het Schengengebied en dus Nederland 
niet in mogen reizen. Voor sommige (veilige) landen of reisdoelen geldt een uitzondering, bijvoorbeeld met 
een vaccinatiebewijs. Kijk voor de laatste update op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen 
 

4. Indien je uit een land komt met een Europees inreisverbod en je geen officieel vaccinatiebewijs kan laten 
zien,  kom je alleen naar locatie als je een negatieve coronatest kunt laten zien, waarbij de test niet langer 
dan (land afhankelijk) 24, 48 of 72 uur geleden is afgenomen.  

 
5. Op locatie houd je 1,5 meter afstand van anderen;  

 
6. Een mondkapje is niet verplicht maar op verzoek van de medewerkers van het TextielLab draag je een 

mondkapje als je bij de machines of op de werkplek geen 1,5 meter afstand kunt houden. In het Lab hebben 
we geen mondkapjes (of handschoenen); deze dien je zelf mee te nemen;  

 
7. Houd bij het pauzeren 1,5 meter afstand;  

 
8. Kom alleen; geen stagiaires of anderen meenemen;  

 
9. Je blijft de algemene hygiënevoorschriften vanuit het RIVM volgen en wast dus regelmatig je handen, niest 

en hoest in je elleboog en gebruikt papieren zakdoekjes. Houd ook de hygiëne van arbeidsmiddelen in de 
gaten;  

 
10. Wij behouden het recht je op elk moment naar huis te sturen en/of het op locatie werken volledig te stoppen;  

 
11. Kom alleen naar het TextielLab als je achter bovenstaande maatregelen staat en je jezelf hier ook aan kunt 

houden. Let op jezelf en op elkaar, spreek elkaar aan als veilig werken niet gegarandeerd kan worden of niet 
plaatsvindt.  
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Safety regulations TextielLab  
 

1. You will follow the general RIVM and Dutch government regulations on traveling and the strongly advised 
self-quarantining. Are you traveling to the Netherlands from abroad, you follow the regulations on traveling 
from your country into the Netherlands as mentioned on this website:  
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-
netherlands/travel-and-holidays/visiting-the-netherlands.  
 

2. You are not sick and do not have a cold or similar symptoms. If you did have these, stay at home for at least 
48 hours after the symptoms have disappeared;  
 

3. The European entry ban applies to travellers from countries with a high COVID-19 risk outside the 
EU/Schengen (including the United Kingdom). This means that they are not allowed to enter the European 
Union/Schengen area and therefore the Netherlands. An exception applies to some (safe) countries or 
destinations, for example with a vaccination certificate. For the latest update, visit: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen 
 

4. If you come from a country with a European entry ban and you cannot show an official vaccination 
certificate, you will only come to the TextielLab, if you can show a negative corona test, whereby the test 
was (country depending) taken no more than 48 or 72 hours ago. 

 
5. You will maintain a distance of 1,5 metres from others while at work;  

 
6. A face mask is not mandatory but you are required to wear a face mask on request of staff of the TextielLab 

if you cannot maintain the distance of 1,5 meters from others at the machines or workspace. We have no 
face masks (or gloves) at the Lab; you must bring them yourself; 

 
7. Keep 1,5 metres distance from others during break time;  

 
8. Come alone; do not bring interns or other people;  

 
9. You will follow the general RIVM hygiene regulations and thus wash your hands regularly, cough and sneeze 

in your elbow and use tissues. You will also keep the hygiene of work equipment in mind;  
 

10. We have the right to send you home at any time and/or to cease work on location;  
 

11. Only come to the TextielLab if you agree with the regulations mentioned above and are able to follow them. 
Take care of yourself and others, and address one another when the safety regulations cannot be/are not 
being guaranteed.  
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