
Veilig werken doen we samen

De basis
›  Wees welkom, maar handel met verstand

›  Iedereen houd zich aan de (hygiëne)    

 protocollen

›  We werken zoveel mogelijk vanuit huis met   

 af en toe een dag werken op kantoor

›  Ben je afhankelijk van het OV, kom dan nog   

 even niet

Houd je aan de afstand 
van 1,5 meter

Ziekteverschijnselen? 
Ga naar huis

Was je handen bij binnenkomst 
en gedurende de dag regelmatig

Volg regels & 
routing

Houd jas en tas 
bij je werkplek

Laat een schoon bureau 
achter als je weggaat

1.5 meter

Voordat je van huis vertrekt
›  Verkouden, grieperig of verhoging? Blijf thuis!

›  Familielid of huisgenoot ziek? Blijf thuis!

›  Je komst of meeting is aangemeld en ingepland   

 bij Office

›  Spontane bezoekjes doen we nu even niet

›  Coördinatie en regie liggen bij Tanja & Bianca. Al je  

 vragen en communicatie centraal via office@kvl.nl. 

Veilig werken op kantoor
›  Bij de entree staat een zuil met desinfectiegel. Desinfecteer je handen voordat je het kantoor verder betreedt. 

›  Was je handen gedurende de dag regelmatig.

›  Houd je aan de afstand van 1,5 meter.

›  Bij binnenkomst ontvang je eenmalig een Wash Your Hands Bag. 

›  Houd je jas en tas bij je werkplek.

›  Groet elkaar zonder fysiek contact, dus geen handen schudden of ander direct contact.

Aankomst in de Van Nelle Fabriek
›  Maak met maximaal twee personen tegelijk gebruik van de lift en houd 1,5 meter afstand.

›  De Van Nelle Fabriek zet dagelijks extra schoonmaak in voor het reinigen van deurklinken, leuningen en  

 toiletgroepen. 



Lunch
›  Was je handen voor en na de lunch met water en zeep.

›  De Deli is niet open, dus breng je eigen lunch mee.

›  Eten aan je bureau is niet toegestaan! Eten doen we aan de keukentafel, bar of aan de pantry.

›  Ook tijdens de lunch denk aan de afstand.

›  Maak gebruik van kartonnen bekertjes en bordjes en gooi het na gebruik weg in een afgesloten prullenbak. 

›  Zorg ook voor het ontsmetten van de plek waar je aan hebt gegeten.

KVL zorgt voor een veilige werkplek door:
›  Dagelijkse professionele schoonmaak van ons kantoor.

›  Het faciliteren van desinfect en schoonmaakdoekjes voor bureau, telefoon en laptops. 

›  Iedereen te voorzien van een wash your hands pakket.

›  Deuren van ruimtes zoveel mogelijk open te zetten.

›  Het regelmatig controleren van onze ventilatiesystemen voor een optimale luchtkwaliteit.

›  De ruimtes zijn ingedeeld volgens de 1,5 meter afstandsregel van het RIVM.

›  Je werkt met maximaal 2 personen in een ruimte, rekening houdend met 1,5 meter afstand.

›  Blijf niet langer dan 2 uur in een ruimte, haal een frisse neus en open de deuren.

›  We gebruiken alleen wegwerpbekers, gooi je eigen afval weg, laat geen bekers achter.

›  Eten aan je bureau is niet toegestaan! 

›  Laat een schoon bureau achter als je weg gaat.

›  Word je acuut ziek? Meld dit bij Bianca of Tanja en ga naar huis.
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