Corona maatregelen
27-05-2020
Bij OrangeTalent staat de veiligheid van onze medewerkers voorop. De coronacrisis treft ons allemaal, maar toch
proberen we er het beste van te maken. Om de situatie op kantoor voor onze medewerkers zo veilig mogelijk te
maken, hebben we de volgende maatregelen getroffen.
Basisregels
•
Alleen als een medewerker klachtenvrij is (niet verkouden/hoesten etc.) mag hij/zij op kantoor werken,
anders werkt de medewerker thuis
•
Er wordt altijd minimaal 1,5 meter afstand gehouden
•
Er worden geen handen gegeven
•
Nies of hoest in de elleboog
•
Houd rekening met elkaar
Werkplek
•
Alle werkplekken zijn zo ingericht dat er een minimale afstand van 1,5 meter is
•
Er worden schotten tussen de bureaus geplaatst
Schoonmaakprotocol
•
(Minstens) 1x per dag worden o.a. alle toegangsdeuren, lichtschakelaars, het koffiezetapparaat, koelkast etc.
ontsmet met disinfectiespray
•
Bij de toiletten staat desinfectiespray, deze wordt elk toiletbezoek gebruikt (knop toilet, kraan, deur en
deurgreep worden afgenomen na elk bezoek)
Gebruik keuken en overlegruimte
•
Er wordt in 2 shifts geluncht, tussentijds zal de ruimte gedesinfecteerd worden
•
Voor buiten lunchen gelden de basisregels
•
Er wordt tijdens deze periode geen koffie/thee gehaald voor collega’s
•
In de overlegruimte zijn maximaal 4 mensen tegelijkertijd (let op de afstand)
•
In de keuken zijn maximaal 2 personen tegelijkertijd (let op afstand)
Overige
•
Afspraken met externen worden virtueel gehouden
•
Houd ook tijdens een wandeling anderhalve meter afstand tot elkaar en beperk het aantal tot maximaal 3
personen per groep
•
Alle deuren van de kantoren laten we gedurende werkdag open, zodat de deurklinken zo min mogelijk
worden aangeraakt.
•
Werken vanaf 1 vaste werkplek – in deze tijd wordt er niet van werkplek gewisseld
Dit protocol is zorgvuldig opgesteld maar zal nooit in alle gevallen volledig zijn.
Daarom: gebruik je gezond verstand.

