Handreiking voor proefvelden en demo’s gewasbescherming,
alsmede voor technische lezingen
Versie oktober 2020

Corona-maatregelen bij proef- en demovelden gewasbescherming, alsmede voor
technische lezingen:
• Zorg voor veiligheid en gezondheid
• Zorg voor innovatie

1.

Inleiding
Nefyto en de Nefyto-deelnemers vinden kennisoverdracht over het verantwoord gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen belangrijk en streven er daarom naar om, binnen de kaders
van de landelijke corona-maatregelen, bezoeken aan proef- en demovelden zo veel mogelijk
door te laten gaan. De innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen gaan hiermee ook in 2020 door.
Om bij de bezoeken aan percelen en kassen de risico’s op besmetting met het coronavirus
te voorkomen, heeft Nefyto deze handreiking opgesteld.
Medio oktober 2020 is de Handreiking aangepast in verband met de nieuwe
overheidsmaatregelen. Ook is de Handreiking aangevuld met informatie over de werkwijze
bij het oogsten van proefvelden, in het bijzonder hoe de oogstwerkzaamheden met meerdere
personen zich verhouden tot de, vanuit de overheid vastgestelde groepsgrootte van
maximaal 4 personen in de buitenomgeving.
De handreiking geeft duidelijkheid over hoe de gewasbeschermingsmiddelenindustrie zorg
wil dragen voor de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en van bezoekers van
haar (demo)proeven op percelen en in kassen.

2.

Randvoorwaarden
Deze handreiking is bedoeld om het bezoeken van proefvelden en demo’s in Nederland zo
veilig en gezond mogelijk te laten verlopen, alsmede voor het veilig oogsten van proeven.
Het spreekt voor zich dat de adviezen van het RIVM en de overheidsmaatregelen leidend
zijn en blijven. Onderstaande maatregelen passen binnen de overheidsmaatregelen en
vervangen deze niet. Ook vervangen deze maatregelen niet de maatregelen en voorwaarden
van de eigen firma.
De overheid stelt dat versoepelen van maatregelen alleen kan als het virus onder controle
blijft en dat een besluit om meer ruimte te geven weer kan worden teruggedraaid als dat
nodig is. Nu dat de tweede golf van coronabesmettingen een feit is, zijn diverse maatregelen
weer teruggedraaid c.q, zijn er nieuwe strengere maatregelen van kracht geworden.
Voor vragen en opmerkingen over deze handreiking kunt u contact opnemen met Nefyto
(i.c. Jo Ottenheim, 06-10183216, nefyto@nefyto.nl).
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3.

Afbakening
Deze handreiking is een handvat voor het voorkomen van besmettingen met het coronavirus
en om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van personen die percelen en locaties
bezoeken waar proeven met gewasbeschermingsmiddelen worden uitgevoerd en waar
demonstraties met gewasbeschermingsmiddelen worden gehouden.

4.

Maatregelen
De Nefyto-deelnemers worden geadviseerd om een risico-gebaseerde aanpak te volgen
voor het treffen van de relevante maatregelen om tijdens deze coronacrisis bezoeken van
proefvelden en demo’s, het oogsten van proefvelden en het geven van technische lezingen
veilig en gezond te laten verlopen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de hierna
beschreven maatregelen.
Onder de volgende voorwaarden zijn de genoemde activiteiten mogelijk:
Afstand
a. Altijd en overal 1,5 meter afstand houden.
b. Schud geen handen.
c. Indien bij het oogsten van gewassen de 1,5 meter afstand niet in acht kan worden
genomen, dient aansluiting te worden gezocht bij het Protocol voor de agrarische
sectoren van Stigas (zie: https://www.stigas.nl/artikel/coronavirus).
Doorstroomlocaties, buiten en binnen
d. Wanneer sprake is van een continue doorstroming van mensen (vergelijkbaar met een
museum), moet de groepsgrootte beperkt blijven tot maximaal 4 personen.
e. Van de bezoekende personen moet bekend zijn in welk tijdvak de activiteit heeft
plaatsgevonden.
f. Er wordt gewerkt met een gezondheidscheck )1.
g. Organisatoren nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet druk wordt.
Locaties zonder continue doorstroming, buiten
h. De groepsgrootte per tijdvak moet beperkt blijven tot maximaal 4 personen.
i. Van de bezoekende personen moet bekend zijn in welk tijdvak het proef- of demoveld
is/wordt bezocht.
j. Er wordt gewerkt met een gezondheidscheck )1.
k. Organisatoren nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet druk wordt.
Lezingen en andere bijeenkomsten
l. Overweeg of fysieke bijeenkomsten kunnen worden vervangen door meetings via Zoom,
Teams etc. Om interactie mogelijk te maken zijn diverse technieken beschikbaar.
m. Bij twijfel omtrent de gezondheid van presentatoren of deelnemers dient altijd gekozen
te worden voor een presentatie “op afstand”.
n. Vraag altijd vooraf toestemming als presentaties, groepsdiscussies etc worden
opgenomen.
o. De groepsgrootte in binnenruimtes dient altijd beperkt te blijven tot maximaal 30 (met
inachtneming van de 1,5 meter afstand).
p. De bezoekers worden geregistreerd en er wordt gewerkt wordt met een
gezondheidscheck )1.
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Oogstwerkzaamheden proefvelden
q. De organisatie van oogstwerkzaamheden dient in overeenstemming te zijn met het
Protocol voor de agrarische sectoren van Stigas (zie:
https://www.stigas.nl/artikel/coronavirus).
NB: De groepsgrootte van maximaal 4 personen geldt niet voor professionele
werkzaamheden.
Overig
a. Probeer voor de bezoekers van proef- en demovelden het aantal individuele
reisbewegingen te beperken.
b. Het dragen van een mondkapje bij het bezoeken van binnenruimtes is zeer aan te
bevelen.
c. Er is geen catering. Wel kunnen waterflesjes worden aangeboden.
d. In het geval van zitplaatsen moet sprake zijn van vaste zitplaatsen.
e. Looproutes worden zo veel als mogelijk met eenrichtingsverkeer aangegeven.
f. Scheid verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen.
g. Bezoekers worden vooraf geïnformeerd over de maatregelen en voorwaarden.
h. Zorg voor voldoende ruimte bij ontvangst van de bezoekers. Denk daarbij ook aan
voldoende onderlinge afstand bij de parkeerplaatsen en stem dit af met de eigenaar van
het perceel of de kas.
i. Er is ontsmettingsvloeistof voor de handen aanwezig en bezoekers worden vooraf en
achteraf verzocht de handen te ontsmetten.
j. Geen materialen, zoals clipboards, pennen e.d. uitwisselen. Uitdelen mag wel, terug
innemen niet.
k. Bij EHBO en reanimatie: toepassen van vigerend protocol van het Rode Kruis: zie
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona
)1: Gezondheidscheck = Vraag of de bezoeker verkouden is of koorts heeft.
5.

Tips
Bij het opstellen van deze handreiking zijn ook enkele tips aangereikt. Die vindt u hieronder:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Gebruik indien nodig afzetlint voor het aanhouden van de 1,5 meter.
Werk met 1,5 meter lange bamboe stokken als hulpmiddel (ook voor bezoekers) om
afstand te bewaren, zaken aan te wijzen en het gewas te openen.
Werk voor de diverse objecten in het perceel met een kleurcodering (vlaggetjes), zodat
de herhalingen goed te herkennen zijn. De kleuren van de vlaggetjes kunnen
terugkomen op de documentatie voor het bezoek.
Denk ook aan de mogelijkheden van webinars en dronebeelden om de proeven te laten
zien.
Laat een collega presenteren, terwijl een andere collega opnames maakt.
NB: Vraag vooraf toestemming voor het maken van opnames.
Installeer de Corona-app van de rijksoverheid op je mobiele telefoon.

Versie oktober 2020

3/3

