
 
 
 
 
Dames, heren, 
 
Ook Nederland ontkomt niet aan het Coronavirus. Zonder paniekerig te doen vinden we het wel    
belangrijk dat we ons aan de reguliere protocollen (RIVM) houden zoals hieronder beschreven. 
 
We hebben bij Battery Benelux Cedis Profi Antisept besteld voor elke locatie, wat door hen zo spoedig 
mogelijk zal worden toegestuurd. 
 
Leg/zet op je bureau, of bij de optiek op de balie, een A-4tje met daarop bijvoorbeeld de tekst:      
“vanwege het Corona-virus schudden wij geen handen”  of iets in de trand. 
 
Een andere tip voor degene met een laptop: neem al je ordners mee naar huis evenals de scanner. Mocht 
je onverhoopt niet naar het werk kunnen/mogen dan heb je tijd om al je dossiers te digitaliseren! 
 
 
Algemeen : 
• Ben je ziek, grieperig? Blijf thuis totdat je echt beter bent.  
• Acute ziekteverschijnselen op het werk? Ga meteen naar huis.  
 

Contact met anderen verminderen : 
• Implementeer ‘groeten zonder aanraken’, waaronder geen handen schudden of ander direct contact.  

• Maak thuiswerken mogelijk. (e-assist) 

• Gebruik met maximaal twee personen tegelijk de lift of vermijd het geheel en ga traplopen.  

• Voorkom drukte in “de kantine”, ga niet allemaal tegelijk lunchen.  

• Maak gebruik van telefoon, videoconferencing etc. bij zakelijke contacten.  

• Beperk vergaderingen in tijd, frequentie en aantal deelnemers, zodat deelnemers onderling een meter 
afstand kunnen houden.  

• Vermijd openbaar vervoer tijdens de spits.  
 

Persoonlijke hygiëne: 
• Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.  

• Zorg voor een goede handhygiëne:  
o Was regelmatig de handen met water en zeep en droog af met papieren zakdoekjes.  

Lees de wasinstructie van het RIVM door. 

o Desinfecteer regelmatig de handen met handalcohol en laat drogen aan de lucht.  

 
 
Werkplek, bij vastgestelde besmetting in Nederland  
Het virus kan kortdurend overleven buiten het lichaam, bijvoorbeeld op voorwerpen. In deze periode kan 
het (ook via de handen) worden overgedragen. Tref daarom de volgende maatregelen:  
• Maak dagelijks meerdere keren schoon met reguliere schoonmaakmiddelen:  
o Handgrepen, leuningen, lichtknoppen, liftknoppen, balies.  

o Toetsenborden, computermuizen, telefoons.  

o Kranen, zeephouders, gootstenen, toiletten.  
• Zorg voor een goede ventilatie. Het coronavirus kan niet verspreid worden via airconditioning, aangezien 
de druppels slechts twee meter kunnen overbruggen en te zwaar zijn om door de airconditioning 
opgezogen te kunnen worden.  
 
 
 
 



 
 
 
Wellicht ten overvloede:  
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.  

• Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg.  

• Besteed aandacht aan het wassen van servies en bestek met water en zeep. Bij voorkeur op een hoge 
temperatuur in de vaatwasser.  
 
Het dragen van mondkapjes werkt niet beschermend, behalve in specifieke gevallen (zoals voor zieken of 

medisch personeel). 

 

Voor vragen betreffende het virus kun je contact opnemen met 0800-1351. 

 

Laten we hopen dat het allemaal mee valt. 

Marten, Joost, Marc, Arthur 


