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- Klanten ontvangen op kantoor is niet toegelaten, tenzij om dringende redenen. 

 
- Telewerk is de norm. 

 
 
AANWEZIGHEID OP KANTOOR 
 

- Social Distancing moet ten allen tijde mogelijk zijn. 
- Zo veel mogelijk beurtrol in aanwezigheid op kantoor. 
- Geen gelijktijdige circulatie of pauzes. 
- De werkposten en vergaderplek zijn zo ingericht dat social distancing mogelijk is. 
- Elke medewerker gebruikt een eigen toiletruimte, bij klantenbezoek wordt er 

tussendoor gereinigd en ontsmet. 
- Indien social distancing in een bepaalde situatie niet mogelijk is dient men individuele 

beschermingsmiddelen te gebruiken (mondmaskers, …) 

 
HYGIËNEMAATREGELEN 
 

- Begroetingen die contact inhouden zijn uit den boze (handdruk, kus, omhelzing). 
- Hand- en respiratoire hygiëne: 

o Iedereen wast regelmatig de handen.  
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o Voor en na toiletgebruik. 
o Bij gebruik van de keuken 
o Water, zeep, papieren doekjes en alcohandgel zijn beschikbaar in de 

kantoorkitchenette. Water, zeep en papieren doekjes zijn beschikbaar in de 
toiletruimtes. 

o Open vuilbakjes (niet aanraken) zijn beschikbaar om uitsluitend de papieren 
doekjes in te gooien. 

o Desinfecterende doekjes, water, desinfecterende schoonmaakspray en zeep zijn 
aanwezig voor dagelijkse reiniging van de werkomgeving. 

o Werkplekken en kantoren worden standaard wekelijks volledig gereinigd met 
water en zeep. 

o Dagelijks worden gebruiksvoorwerpen en oppervlaktes gereinigd en ontsmet. 
(extra aandacht voor alle voorwerpen en instrumenten die mensen aanraken, 
zoals deurklinken, leuningen, liftknoppen,…) 

o Sanitaire installaties worden tweemaal per dag gereinigd. 
o Iedereen reinigt eigen werkplek dagelijks.  
o Na elk derdenbezoek wordt  de plaats waar deze gezeten heeft (stoel/tafel/…) + 

de aangeraakte oppervlaktes gereinigd  
o Verluchting: 

De kantoorruimtes, toiletten en kitchenette beschikken over een mechanisch 
afzuigsysteem, maar de kantoren worden ook meerdere keren per dag natuurlijk 
verlucht + minimaal voor én na elk derdenbezoek.  

 
 
ZIEK? 
 
 

o Specifieke aandacht voor 65+ 
o Niemand met symptomen mogen onder geen beding naar kantoor komen. 

Hierover hanteren wij een nultolerantie, wanneer iemand toch contact zou leggen 
en symptomen zou vertonen, zal de afspraak stopgezet worden. 

 
CORRECT GEBRUIK BESCHERMINGSMIDDELEN 
 

o Handgel: er is voldoende alcogel met alcoholpercentage van +70% op kantoor 
aanwezig. 

o Mondmaskers en handschoenen + plastic zakjes om deze veilig te hanteren en te 
vervoeren zijn aanwezig in de kantoorkitchenette. De richtlijnen voor het correct 
aanbrengen en dragen van een mondmasker hangen uit in de 
kantoorkitchenette. Zie ook: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/ 


