ALGEMENE RICHTLIJNEN LIQUIDFLOORS
1. ZORG ERVOOR DAT JE WERKPLEK PROPER EN HYGIËNISCH IS
•
•
•

Reinig de oppervlakte bij het begin van de werkdag, tussentijds en op het einde van de
werkdag met een ontsmettingsmiddel.
Ontsmettingsmiddel en papier vind je in de keuken (plaats dit telkens terug).
Neem elke avond jouw laptop mee naar huis.

2. BEGROETEN
•
•

Begroeten vanop afstand. Laat 1 tot 1,5 meter tussen.
Geen handen geven, kussen of knuffelen. Vermijd fysiek contact.

3. SHOWROOM EN VERGADERZALEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle overlegmomenten of vragen gaan door in de vergaderzalen i.p.v. aan of in de bureauruimte.
Indien er geen vergaderruimte beschikbaar is om te overleggen, ga je buiten. Take a walk.
De gesprekken moeten beperkt worden in tijdsduur.
Het aantal personen in de ruimte is beperkt tot 5.
Hou 1,5 m afstand van elkaar.
Volg de vergaderrichtlijnen zoals aangegeven in de ruimte.
Reinig de vergaderruimte telkens na gebruik met ontsmettingsmiddel.
Vul het logboek in van reiniging.

4. HANDHYGIËNE
•
•
•

Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Zo’n 40 à 60
seconden per wasbeurt.
Droog je handen af met papier en gooi dit in een afsluitbare vuilbak.
Zowel in de keuken als toiletten zijn voorzieningen om de handen te wassen
Gebruik de hygiënische ontsmettingsalcohol tussendoor of in situaties
wanneer er geen mogelijkheid is om de handen te wassen met zeep en water.
Deze informatie ook doorgeven aan klanten, leveranciers en bezoekers.

5. RESPIRATOIRE HYGIËNE
•
•
•

Gebruik de tissues / papieren zakdoekjes die beschikbaar zijn op je bureau voor het snuiten van de neus. Hoest in jouw elleboog. Gooi na gebruik de tissues in een
afsluitbare vuilbak.
Er zijn gezichtsmaskers ter beschikking voor personen die een loopneus krijgen of
beginnen te hoesten.
Verlucht de ruimte.

6. TOILETGEBRUIK
•
•
•
•

Houdt bij het spoelen van het toilet de wc-bril dicht.
Na gebruik het toilet ontsmetten met javel.
Was je handen grondig met water en zeep. 40 à 60 seconden per wasbeurt.
Droog je handen af met papier en gooi dit in een afsluitbare vuilbak.

Iedereen kan een bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus.
Bedankt om de richtlijnen strikt te volgen.

