
AIR CARGO NETHERLANDS

PROTOCOL 
ANDERHALVE 
METER IN DE 
LUCHTVRACHT 

Keep the Goods Moving / Stay Safe



Een goed werkende luchtvrachtketen is belangrijk in het bestrijden van de gevolgen van 
de COVID19-uitbraak. Nu en in de toekomst. Een aantal beroepen en activiteiten in de 
luchtvrachtketen is daarom al eerder in deze crisis door de overheid als ‘vitaal’ aangemerkt. 

Op dit moment is het daarbij prioriteit dat Nederland, en andere landen via Nederland, over 
voldoende medicijnen en medische- en andere hulpgoederen kunnen beschikken. Daarnaast 
en daarna is luchtvracht belangrijk om onze economie weer op gang te krijgen.

Voorop staat dat er veilig gewerkt moet kunnen worden door alle werkenden in de 
luchtvrachtketen. Eerder stelde Air Cargo Netherlands daartoe een aantal basis-hygiëne-
afspraken op die gelden voor de hele Nederlandse luchtvrachtketen. In dit protocol worden 
deze afspraken verder uitgewerkt. De komende periode zullen we de naleving van dit 
protocol wekelijks bespreken in het zgn. ACN Covid-19-Cargo-Crisis-overleg en ook contact 
onderhouden met de overheid over het protocol.

Dit luchtvracht-Coronaprotocol heeft een focus op de grond afhandelprocessen van 
luchtvracht op de luchthaven. Aan- en afvoer van luchtvracht van en naar achterland vallen 
onder het Coronaprotocol als opgesteld door TLN. Daarnaast heeft luchthaven Schiphol een 
protocol opgesteld. Het is gebaseerd op de meest recente afspraken en richtlijnen en wordt 
steeds zo snel als mogelijk bijgewerkt wanneer nieuwe maatregelen van kracht worden.

AIR CARGO NETHERLANDS

PROTOCOL ANDERHALVE METER 
IN DE LUCHTVRACHT

AFSPRAKEN DIE GELDEN BINNEN DE 
LUCHTVRACHTSECTOR 

-  Iedereen die in de Nederlandse luchtvrachtsector werkzaam is, houdt zich aan 
de basis-hygiëne-afspraken in dit protocol.

-  Werkgevers en bedrijven stellen hun medewerkers en bezoekers in staat om 
zich aan de afspraken en richtlijnen te houden. 

-  Naast bovenstaande afspraken en richtlijnen in dit protocol kunnen eigen 
aanvullende protocollen of afspraken gelden bij individuele bedrijven. 
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SPECIFIEK VOOR WERKNEMERS

-  Als je koorts hebt, dan blijf je thuis. Houd je daarbij aan de 
afspraken voor ziekmeldingen van het bedrijf waarvoor je werkt. 

SPECIFIEK VOOR WERKNEMERS ÉN BEZOEKERS

-  Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar bij alles wat je doet. 
Ook op parkeerplaatsen, in rookruimtes en bij het betreden en 
verlaten van ruimtes.

-  Als wachtruimtes te vol zijn om 1,5 meter afstand te houden, 
wacht dan buiten. Vorm daarbij geen groepjes.

- Geen handen schudden.

-  Was regelmatig je handen of desinfecteer ze met 
alcoholhoudende handgel (>70% alcohol).

- Nies of hoest in je ellenboog.

-  Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na 1x gebruik weg en 
was daarna je handen.

 -  Voor chauffeurs is het aan te raden zoveel mogelijk in de cabine 
te wachten.

- Houd je aan aanvullende huisregels van bedrijven.



SPECIFIEK VOOR WERKGEVERS

-    Maak het werknemers en bezoekers, incl. Douane en inspecties, mogelijk 
zich aan de hygiënemaatregelen te houden.  

-  Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door het aanbrengen van 1,5 meter 
markeringen op de vloer bij balies en recepties, het plaatsen van 
scheidingsmateriaal, het aanbrengen van looproutes en/of een systeem om 
de flow van bezoekers en chauffeurs te reguleren.

-  Neem aanvullende maatregelen op plekken waar de 1,5 meter praktisch 
niet gehandhaafd kan worden. Schermen op balies en tussen bureaus zijn 
daar een voorbeeld van. 

-  Zorg voor voldoende gelegenheid voor het wassen van handen en geef 
werknemers en bezoekers hiertoe de gelegenheid.

-  Voorkom dat medewerkers te dicht bij elkaar komen. Scheid bijv. 
binnenkomende en vertrekkende collega’s door looproutes in te stellen.

 -  Stel toiletruimtes en wasruimtes beschikbaar voor bezoekers en 
chauffeurs.

-  Zorg dat wachtruimtes, vergaderzalen, wasruimtes en toiletten voldoende 
worden schoongemaakt en geventileerd. 

-  Benoem een ‘Corona-maatregelen-compliance-officer’ of borg dit 
anderszins in de organisatie. Maak bekend aan medewerkers hoe dit is 
georganiseerd.

- Hang de basis-hygiëne-afspraken en huisregels op relevante locaties op. 

BESTE AIRCARGO-PROFESSIONALS

We houden met z’n allen de logistieke luchtvrachtketen in beweging en dat 
is heel belangrijk. Juist nu! Daar mag je trots op zijn. 

Om zo veilig mogelijk te kunnen werken, hebben we praktische hygiëne-
afspraken gemaakt die overal in de luchtvrachtketen in Nederland gelden.

DUS OOK HIER GELDT HET VOLGENDE:

KEEP GOODS MOVING, STAY SAFE

-  Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar bij alles wat je doet 
 (ook al is dat soms best lastig!)

-  Schud geen handen

- Vorm geen groepjes

-  Was regelmatig je handen of desinfecteer je handen met handgel

-  Nies of hoest in je elleboog

-  Gebruik papieren zakdoekjes

-  Chauff eurs blijven zoveel mogelijk in hun cabine

-  Behandel anderen zoals je ook zelf behandeld wilt worden

-  Houd je aan aanvullende huisregels



DEAR AIR CARGO PROFESSIONALS

Together we are keeping the air cargo chain logistics moving and this is so 
important. Especially now! You can be very proud of this.

In order that we are all able to work as safely as possible, some practical hygiene 
agreements have been made that apply throughout the air cargo chain.

SO, THE FOLLOWING ALSO APPLY HERE:

KEEP GOODS MOVING, STAY SAFE

-  Always keep a distance of 1.5 metres from each otherin everything 
 you do (even though this can sometimes be quite diffi  cult!)

- Do not shake hands

- Groups are not allowed 

- Wash your hands regularly or disinfect your hands with 
 sanitizer gel

- Sneeze or cough into your elbow

- Use paper tissues

- Drivers: stay in your cab as much as possible

- Treat others as you would wish to be treated

- Observe any additional in-house rules

BESTE LUFTFRACHT-PROFIS

Wir alle halten die logistische Luftfrachtkette in Bewegung, und das ist jetzt 
noch wichtiger. Darauf dürfen Sie stolz sein!

Um so sicher wie möglich zu arbeiten, haben wir praktische 
Hygienevereinbarungen getroff en, die überall in der Luftfrachtkette gelten.

SO AUCH HIER GILT:

ZUSAMMEN HALTEN WIR DIE 
LUFTFRACHTKETTE IN BEWEGUNG! 
BLEIBT GESUND!

-    Halten Sie immer 1,5 Meter Abstand (auch wenn es manchmal 
schwierig wird!)

- Keine Hände schütteln

- Gruppenbildung nicht erlaubt

-  Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig oder desinfi zieren Sie Ihre  
 Hände mit Desinfektionsmittel

-  Niesen oder Husten im Ellbogen

-  Verwenden Sie Papiertaschentücher

-  Die Fahrer bleiben, wenn möglich, in der Kabine

-  Behandle jeden so, wie man selbst wünscht behandelt zu werden 

-  Halten Sie sich an alle Hausregeln/Verhaltensregeln
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Vragen of opmerkingen over dit protocol? 
Geef die dan vooral aan ons door: info@acn.nl

versie 23 april 2020


