CORONA MAATREGELEN NEDERLAND
Om de impact en de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken
moeten onderstaande maatregelen door eenieder strikt nageleefd worden.
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WIE ZIEK IS, BLIJFT THUIS:
Medewerkers met ziekteverschijnselen laten zich via de GGD testen.
•

Is de uitslag positief: volg het advies van de GGD op.

•

Is de uitslag negatief: overleg met je leidinggevende.

HYGIËNE OP DE WERKPLEK:
Was je handen regelmatig en grondig met water en
zeep. Reken zo’n 40 à 60 seconden per wasbeurt.

Hou minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Hoest of nies in een papieren zakdoek
of in de binnenkant van je elleboog.

Kopjes, glazen, borden en bestek worden niet
gedeeld. De vaat na gebruik met water en
afwasmiddel afwassen.

Gebruik papieren zakdoeken en gooi ze na gebruik
weg in een afsluitbare vuilbak.

Vermijd om handen te geven
als je iemand begroet.

SOCIAL DISTANCING OP DE WERKPLEK:
•

Vermijd alle niet-noodzakelijke sociale contacten in het kantoor.

•

Medewerkers rijden waar mogelijk alleen naar het werk, gemeenschappelijk vervoer wordt vermeden.

•

Bij besprekingen en pauzes wordt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar gehouden en er worden geen fysieke items
doorgegeven.

•

Sanitaire voorzieningen zullen zeer frequent onderhouden en schoongemaakt worden. Ventileer waar mogelijk ook
voldoende door de ramen te openen.

AANVULLENDE REGELS DE WERKPLEK:
•

Iedereen werkt zoveel mogelijk op zijn/haar eigen werkplek en gebruikt zijn eigen spullen.

•

Gedeelde spullen worden na gebruik door de gebruiker gereinigd en ontsmet.

•

Respecteer de 1,5 meter afstand wanneer je elkaar passeert op de werkplek, in de gang of in de traphal.

RESPECTEER DE EVENTUELE AANGEPASTE WERK- EN LUNCHTIJDEN
SPREEK ELKAAR AAN OP AFWIJKEND GEDRAG!
Spreek elkaar aan op afwijkend gedrag! Voor bijkomend advies of in geval van twijfel neem je contact op met je directe
leidinggevende of met iemand van de afdeling Veilig Werken.

