Geachte deelnemer van 150cmlift.nl,
Het is nu een half jaar geleden dat de wereldwijde Covid-19 pandemie onze
wereld veranderde. De social distancing is niet meer weg te denken uit onze
samenleving. Als gevolg hiervan is het liftgebruik dermate essentieel
geworden in de gebouwen, dat wij vijf maanden geleden het door u
ondersteunde 150cmlift.nl zijn gestart.
Met dit initiatief hebben wij informatie opgehaald bij de gebruikers,
fabrikanten en onderhoudspartijen hoe zij omgaan met deze social distancing.
Al deze informatie hebben wij samengevoegd tot een best practice. Hieronder
vindt u het resultaat hiervan.
Daarvan heeft het Rijksvastgoedbedrijf “vuistregel voor bepaling
huisvestingscapaciteit met gebruik van 1,5 meter richtlijn” geschreven. Hierin
is inzichtelijk gemaakt hoeveel werkplekken te gebruiken zijn uitgaande van
de bestaande liftcapaciteit van het gebouw. Deze vuistregel werd al via de site
met u gedeeld, maar is ook als bijlage toegevoegd.
Naast het delen van deze best practice hebben wij een overzichtelijke
grafische weergave gemaakt, die voor alle gebruikers in de liftinstallaties te
plaatsen is. Zo zijn de gebruikers optimaal geïnformeerd.

Best Practice
RIVM/Rijksoverheid basis
Het naleven van de regels zoals gegeven op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus is de basis, ook rondom
de lift. Handen wassen, afstand houden, niezen in elleboog etc.
Drukknoppen niet met blote handen indrukken
Omdat een drukknop een bron van besmetting kan zijn wordt aangeraden de
lift op te roepen en te bedienen met iets in plaats van uw blote vingers.
Hierbij is het belangrijk dat de knop niet beschadigd door iets hard en/of
scherps! Hetzelfde geldt voor leuningen en (klap)bankjes. Gebruik eventueel
handschoenen.
Afstandsbediening lift
Op sommige liften is het mogelijk de besturing op afstand te doen via een
app. Wanneer de lift hiermee is uitgevoerd heeft het gebruik hiervan de
voorkeur.
1,5 meter in de lift
Bewaar minimaal 1,5 meter afstand van anderen vóór en in de lift, houd uw
gezicht afgewend van anderen en kijk naar de wanden. Praat zo min mogelijk
met anderen. Bij het in- en uitstappen van de lift goed opletten dat mensen
niet te dichtbij komen.

Vermijd drukte bij de lift
Het vermijden van drukte is ook in de ruimte voor de lift belangrijk. In basis
mag één persoon of groepje huisgenoten in de lift plaatsnemen (binnen de
toegestane lift capaciteit); indien de lift groot genoeg is op >1,5m tweede
persoon of groepje. Let op dat door de lift te vermijden het in andere
gebieden, zoals vóór de lift en in trappenhuizen, het niet te druk wordt. Er zal
per gebouw gekeken moeten worden naar de interne logistiek om drukte te
vermijden. Maak voor uw gebouw duidelijke regels. Denk daarbij ook aan
slecht geventileerde smalle trappenhuizen.
Schoonmaken
Afhankelijk van het gebruik maar minimaal dagelijks dienen drukknoppen,
leuningen en overige oppervlakken ontsmet te worden. In de hal en in de lift.
Let op dat dit niet te nat is i.v.m. mogelijke schade aan bijvoorbeeld
elektronica achter de drukknoppen.
Informeer gebruikers
Gebruik de regels en hang bij de hal-drukknoppen en in de lift duidelijk op wat
de regels zijn. Vaste gebruikers kunnen ook via e-mail of anders geïnformeerd
worden.
Markeringen
Zet op de liftvloer en op elke verdieping voor de toegang van de lift de 1,5
meter markeringen, om mensen eraan te herinneren om afstand te houden.
Geen onnodige stops
Indien dit bij de lift mogelijk is kan de weeginrichting zo geprogrammeerd
worden, dat de lift bij het maximaal aantal personen niet stopt voor overige
oproepen. Daardoor wordt het risico op te veel personen in de lift verkleind
en duren ritten minder lang.
Ventilatie in de lift
Een lift heeft vanuit de norm voldoende natuurlijke ventilatie voor zuurstof,
ook bij opsluitingen. Dit is geen gedwongen ventilatie. Een ventilator in het
plafond is beter en altijd na oplevering nog aan te leggen. Overweeg in dat
geval een ventilator met goede luchtfilters.
In geval van een opsluiting
Laat de meldcentrale de opgesloten passagiers specifiek instructie geven over
afstand houden, gezichten afwenden etc. Ook kan een uitleg over ventilatie
nuttig zijn.
Preventief onderhoud en keuren
Het is van groot belang dat de lift zoals gebruikelijk onderhouden wordt, tenzij
dit om bepaalde redenen niet kan. Denk hierbij aan kwetsbare personen in
het gebouw. Hetzelfde geldt voor de periodieke keuringen. Geef aan het
onderhoudsbedrijf door als in uw pand risicogroepen aanwezig zijn en waar
men zich aan moet houden bij bezoek.

