COVID-19 maatregelen
We zijn met elkaar verantwoordelijk om zowel voor ons bedrijf (voorkomen van verspreiding
intern, met ziekte en risico op sluiting tot gevolg) als naar onze klanten en relaties,
zorgvuldig te handelen en ons aan de maatregelen vanuit de Rijksoverheid te houden.
Daarom hebben we deze maatregelen op een rijtje gezet.
• Heb je klachten of kom je uit een buitenlands gebied met code oranje/ rood en/of ben
je in contact geweest met een besmet persoon? Ga 10 dagen in thuisquarantaine, laat je
testen en blijf thuis tot de uitslag. Heb je geen of lichte klachten? Werk dan thuis of neem
in overleg verlofdagen op.
• Houd altijd 1,5 meter afstand van iedereen in jouw omgeving. Was en desinfecteer je
handen regelmatig. Eerst wassen met zeep daarna desinfecteren. Nies in je elleboog.
• De landelijke norm is: werk thuis tenzij echt niet anders kan. Dit geldt voor het bedrijfsniveau
in ieder geval tot het einde van het jaar.
• Houd vergaderingen zoveel mogelijk digitaal. Kan dit niet, zorg voor een grote, goed
geventileerde ruimte waar 1,5m afstand geborgd kan worden tussen iedere stoel.
• Afspraak of ontmoeting? Schud geen handen. Het alternatief: hand opsteken naar elkaar.
• Noodzakelijk bezoek aan klant (zoals opnames voor vergunning) alleen met inachtneming
van regels en mondkapje, zowel binnen als buiten.
• Bij particuliere klanten, andere binnenruimtes - schoenen uit en mondkapje op onderweg
naar het dak. Eenmaal op het dak mag het mondkapje af.
• Bijeenkomsten (voor instructie of overleg) kunnen plaatsvinden met een maximum
groepsgrootte van 4 personen. Let tijdens de bijeenkomst op de 1,5m afstand.
• Zorg voor goede ventilatie in alle ruimtes van de vestiging, dus ook in de bedrijfshal, de
kantine, het kantoor, enz. Zet ramen en deuren waar mogelijk open.
• Beperk reizen. Is reizen noodzakelijk? Doe dit zoveel mogelijk met eigen vervoer, vermijd
contactmomenten met anderen.
• Met meerdere personen in een bus of auto is toegestaan, waarbij geldt: met 2 mensen
adviseren we dringend een mondkapje te dragen. Met meer dan 2 inzittenden is een
mondkapje verplicht. Zorg in ieder geval voor goede ventilatie (raampje open).

