Corona protocol kantoormedewerkers Zonmaat (geldig tot 20 mei )

Werkbare regels voor 1,5 meter werksituatie
binnen Zonmaat
Alhoewel er door de meeste kantoormedewerkers thuis wordt gewerkt, blijkt het toch niet voor alle functies
haalbaar. Om veilig te kunnen werken op kantoor is dit protocol opgesteld.
In het algemeen is het advies:
1. Blijf in ieder geval tot 20 mei zoveel mogelijk thuis (werken)
2. Houd 1,5 meter afstand, op plekken en in situaties die door de overheid zijn voorgeschreven
3. Volg de hygiëne aanwijzingen op van het RIVM en de overheid m.b.t. Corona
4. Volg op een bouwplaats en op onze operationele vestiging de aanwijzingen op van het Zonmaat corona
protocol voor operationele medewerkers.
En doe verder hetgeen waarvan je denkt dat in de gegeven situatie verstandig lijkt.
Kantoorsituatie
Mocht er toch een noodzaak zijn om op kantoor te komen dan houden we ons aan onderstaande richtlijnen:
• Stem vooraf je aanwezigheid af met je naaste collega’s, zodat de bezetting op kantoor per dag
minimaal is.
• Houd 1,5 meter afstand, ook rug tot rug op de werkplekken.
• Werk zoveel mogelijk alleen op één kamer.
• Bij een fysieke vergadering: houdt zoveel mogelijk afstand tot elkaar (minimaal 1,5 meter).
• We plaatsen desinfectiegel bij de voordeur. Bij het betreden van het pand altijd handen desinfecteren
(ook wanneer je even naar buiten gaat voor bijvoorbeeld een sigaret)
• Gebruik je “eigen” muis en toetsenbord en reinig deze dagelijks zelf.
• Het toilet na bezoek zelf reinigen.
• 3x per dag wordt een schoonmaakronde uitgevoerd + geregistreerd volgens de lijst
“schoonmaakregistratie kantoor”
• We stappen tijdelijk over op weggooi bekertjes voor koffie en thee.
• Lunchen doen we buiten of aan ons bureau.
• Groepsvorming willen we tegengaan.
• Was regelmatig je handen met water en zeep.
• Bij symptomen blijf je thuis. Ook als een huisgenoot symptomen heeft in combinatie met koorts blijf je
thuis.

