Corona protocol
16 maart 2020
Beste medewerkers en relaties,
We volgen de ontwikkelingen van de uitbraak van Covid-19 virus op de voet. Om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen hebben wij maatregelen getroffen en gedragsregels geformuleerd. Deze
zijn in lijn met de gestelde regels van het RIVM, Bouwend Nederland en onze opdrachtgevers.
Tot nader order houden wij de volgende regels aan:
Dagelijks MT-overleg:
Elke dag is er een MT-overleg om de ontwikkelingen en de te nemen maatregelen in verband met het
coronavirus te bespreken. Het MT bestaat uit Kees Huipen, Martijn Koopman, Cees Mol, Menno de
Rooij en Joaquin Rios Mol.
Algemene gedragsregels:
Was vaak je handen met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal (en gooi ze direct weg).
Kom niet naar kantoor als dat voor je werk niet nodig is.
Houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen
Schud geen handen. Let erop dat ook jouw collega’s zich hieraan houden, en spreek ze erop aan
als ze dat niet doen
Mondkapjes zoals die wel in China gedragen worden, geven geen bescherming. Het RIVM
adviseert (professionele) mondkapjes alleen voor medisch personeel.
Informeer bij de bewoner of ze het oké vinden dat je binnenkomt voor werkzaamheden, of dat ze
liever voor een later tijdstip een afspraak willen maken.
Draag bij bezoek aan bewoners altijd handschoenen.
Als je vragen hebt over de hele situatie dan stel je deze aan je leidinggevende.
Bij klachten als verkoudheid, hoesten en/of koorts neem je direct contact op met je direct
leidinggevende.
Wanneer je klachten hebt, meld het aan je direct leidinggevende en werk je waar het kan thuis.
Aanvullende gedragsregels per afdeling:
Projecten:
‘s Morgens wordt er niet in de keet verzameld, loop om 7 uur vanuit je auto naar de werkplek.
Schaften op aanwijzing van de teamleider of uitvoerder in shifts, op de werkplek of in de auto.
Overleg met alle collega’s dient per e-mail en/of per telefoon plaats te vinden.
Voor vragen kunt u zich richten tot Menno de Rooij, manager Planmatig en Strategisch Onderhoud

Dagelijks onderhoud, mutatiewerk en werkzaamheden in bewoonde staat:
Schaft zoveel als mogelijk in de auto.
Bij werkzaamheden bij bewoners thuis wordt vooraf (door het KCC en de Vakman) gevraagd of er
bewoners zijn met klachten als verkoudheid, hoesten en/of koorts. Wanneer dit het geval is wordt
er een afspraak voor een later tijdstip gemaakt.
Bij de vastgestelde risicogroep zal tot 6 april alleen de urgentiecode 1 en 2 worden uitgevoerd mits
in wederzijds overleg en groen licht wordt gegeven.
Tijdens de werkzaamheden houden wij minimaal 1,5 meter afstand tot de bewoner en vragen dit
ook aan de bewoner.
Bij afhalen van materialen bij onze leveranciers: laat deze materialen vooraf klaarleggen en vertrek
direct.
Het KCC gaat ‘op slot’. Contact is alleen toegestaan via e-mail of telefoon.
Overleg met alle collega’s dient per e-mail en/of per telefoon plaats te vinden.
Voor vragen kunt u zich richten tot Cees Mol, manager Dagelijks Onderhoud en Mutatie
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Mutatiewerk/Werkzaamheden in onbewoonde staat:
Verzamel ‘s morgens niet meer in de keet, maar ga direct naar de woning waar de
werkzaamheden zijn.
Schaft zoveel als mogelijk op de werkplek in de woning of in de auto
Bij afhalen van materialen bij onze leveranciers: laat deze materialen vooraf klaarleggen en vertrek
direct.
Overleg met alle collega’s dient per e-mail en/of per telefoon plaats te vinden.
Voor vragen kunt u zich richten tot Cees Mol, manager Dagelijks Onderhoud en Mutatie

Kantoor:
Stel besprekingen uit die uitgesteld kunnen worden.
Voer besprekingen met externen bij voorkeur online of via conference call.
Dagelijks worden alle leuningen, deurkrukken, etc. meerdere malen gedesinfecteerd
Op diverse plekken in het pand staat desinfecterende handgel en alcoholdoekjes
Voor vragen kunt u zich richten tot Martijn Koopman, manager financiën

Met deze afspraken houden we de landelijke regels aan en streven we er zoveel mogelijk naar om de
verspreiding van het virus te voorkomen. Gebruik hierbij je gezonde verstand en we houden onze
serviceverlening overeind. Dit vraag om creativiteit, flexibiliteit en ook op het eerlijk aanspreken
van elkaar. Neem bij twijfel contact op met je direct leidinggevende.
Iedere dag heeft het management team corona statusoverleg en nemen we je vragen hierin mee.
Safety first
Met verstandelijke groet,

Kees Huipen
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