
SCHUD GEEN HANDEN

WAS REGELMATIG JE
HANDEN EN DROOG DEZE

AF MET EEN PAPIEREN
HANDDOEK

 
HOEST EN NIES IN DE
BINNENKANT VAN JE

ELLEBOOG
 
 

GEBRUIK PAPIEREN
ZAKDOEKJES EN GOOI
DEZE DIRECT WEG NA

GEBRUIK
 
 

M A A T R E G E L S

De impact van de uitbraak van het Coronavirus is

duidelijk merkbaar in de algehele samenleving

momenteel. Dit betekent uiteraard ook dat dit een

uitwerking heeft op de situatie op de werkvloer. We

willen voorkomen dat we in totale paniek schieten,

maar een paar eenvoudige aanpassingen en regels

om rekening met elkaar te houden zijn wel nodig.

Want zoals je weet; 

'Voorkomen is beter dan genezen'.  

 

We roepen daarom iedereen op goed zorg te dragen

voor persoonlijke hygiëne en zich aan een paar

kleine aanpassingen te houden.
 
 
 

Hoe gaan we om met het coronavirus?

 

Beste bezoeker,
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Omgaan met het Coronavirus



 

Meer informatie 
& details
Aanvullende antwoorden op veelgestelde vragen

Geen handen schudden en aanrakingen vermijden, probeer minimaal een meter afstand

te houden van elkaar indien mogelijk

Was regelmatig je handen met zeep en droog deze met een papieren handdoek, gooi deze

direct weg na gebruik. Hetzelfde geldt voor papieren zakdoekjes

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog om verspreiding van bacteriën tot een

minimum te beperken

Wat zijn de maatregels?
Om verdere besmettingen te beperken, hanteren wij per direct de volgende maatregels:
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Wat is de impact op mijn dagelijkse werkzaamheden?
 
Zoals je om je heen ziet, zijn er meer ziekmeldingen dan normaal. We zijn dus afhankelijk van de mensen
die er wel zijn. Samen doen wat we kunnen is op dit moment essentieel. Het management zal beslissen
welke zaken voorrang krijgen en wat wellicht langer kan duren. 
We zullen goed moeten samenwerken en ervoor zorgen dat we allemaal doen wat er binnen onze capaciteit
ligt. We werken met zijn allen zo hard als we kunnen, maar wat niet haalbaar is zal worden uitgesteld.
Hierdoor kan het zijn dat klanten langer moeten wachten op hun bestellingen. Sales zal klanten bellen en
updaten over een indicatie van oplevertijden. 

Voor alle vragen en extra informatie, raadpleeg de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
 
Verergeren je klachten, krijg je hoge koorts en last van moeilijk ademhalen? - Neem dan telefonisch
contact op met je huisarts.
Als iemand binnen je gezin is besmet, ontvang je een brief van de GGD waarin staat dat je 14 dagen thuis
(in quarantaine) moet blijven..
Na 24 uur zonder klachten is iemand genezen.
 
 


