CORONAHUISREGELS MOUS WATERBEHEER
ALGEMENE HUISREGELS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Houd anderhalve meter afstand en schud geen handen.
Was je handen frequent met water en zeep en gebruik papieren doekjes.
Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
Ben je zelf recent* besmet geweest of heb je huisgenoten met een recente besmetting? Blijf thuis! **
Heb je luchtwegklachten? Ben je koortsig? Heb je reuk- of smaakverlies of huisgenoten met deze klachten? Blijf thuis! **
Spreek elkaar aan op onveilig gedrag.

* korter dan 14 dagen geleden

NB: persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig als deze regels nageleefd worden.

** vraag eventueel via je
huisarts een covid-19 test aan

PAUZES EN GEBRUIK KANTINE

BUITENDIENST EN OP LOCATIE

1.
2.

1.
2.
3.

3.
4.
5.

Volg de routeaanduidingen op.
Trap in gebruik? Blijf dan even wachten tot de
trap weer vrij is.
Bij binnenkomst kantine je handen desinfecteren.
Maximaal 3 personen aan één tafel.
Houd de kantine schoon en zet vaat direct na gebruik in
de vaatwasser, niet op het aanrecht.

Benedenverdieping:
• Koffiepauze: 09.45 uur - 10.00 uur
• Lunchpauze: 12.00 uur - 12.30 uur
Bovenverdieping:
• Koffiepauze: 10.00 uur - 10.15 uur
• Lunchpauze: 12.30 uur - 13.00 uur

GEBRUIK TOILETTEN
1.

Gebruik de toiletten op je eigen etage.
• Houd ook bij de urinoirs voldoende afstand of wacht
tot deze vrij zijn.
• Doe het deksel van het toilet dicht bij doorspoelen.
2. Was je handen met water en zeep en gebruik papieren
doekjes.

Gebruik zoveel mogelijk de eigen bus.
Reis zoveel mogelijk alleen.
Gebruik de Caddy’s als er meerdere personen naar
dezelfde locatie moeten gaan.
• Alleen als het echt niet anders kan met max. 2
personen per auto.
4. Reinig regelmatig de delen die je aanraakt, zoals
stuur, portiergrepen, versnellingspook, etc.
5. Volg eventuele bouwplaats instructies op.
6. Houd ook op locatie zoveel mogelijk 1,5m afstand,
ook bij werkoverleg, schaft, e.d.
7. Schaft zoveel mogelijk buiten of wissel elkaar af in
de schaftkeet.
8. Is het gedurende langere tijd niet mogelijk om 1,5m
afstand te houden?
• Gebruik adembescherming of wegwerpmasker.
• Raak je gezicht bij gebruik van deze middelen
niet aan en reinig een herbruikbaar masker na
gebruik.
9. Werkzaamheden op particulier terrein? Meld de
werkzaamheden tijdig aan en vraag toestemming.
10. Let extra goed op je persoonlijke hygiëne.

EXPEDITIE
1.

KANTOREN EN WERKPLEKKEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Houd je aan de (thuis)werkafspraken.
Blijf zoveel mogelijk op je werkplek zitten,
gebruik bij voorkeur de telefoon voor overleg.
Deel geen werkplekken met anderen, in het bijzonder
telefoon, toetsenbord en muis. Reinig je werkplek en
apparaten regelmatig.
Ventileer het kantoor door deuren en ramen open te
zetten. Let echter wel op tocht. Laat kantoordeuren open
staan.
Werkplekken op minimaal 1,5 meter onderlinge afstand.
Zorg bij aanliggende werkplekken voor een tussenschot.
Vergader bij voorkeur digitaal met Google Duo of
Microsoft Teams.
Waarborg bij fysieke bijeenkomsten de 1,5 meter afstand
en houd het kort; beperk aantal deelnemers tot 3.

Heb je een mondkapje nodig? Mous Waterbeheer stelt gratis
mondkapjes ter beschikking. Ook voor thuisgebruik.

2.

Transporteurs laden buiten uit en tekenen
zelf voor aflevering.
Voor transporteurs is er een speciaal bezoekerstoilet
in de wasruimte. Dit staat aangegeven op de deur.

BEZOEKERS
1.

Bezoek alleen op afspraak.
• Maak vooraf duidelijk dat men
alleen welkom is als men klachtenvrij is (ook
huisgenoten).
2. Haal het bezoek af bij de hoofdingang.
3. Voer de gezondheidscheck uit (instructie bij ingang).
4. Gebruik de spreekkamers / demo voor overleg, zo
weinig mogelijk bezoek in de kantoren toelaten.

HEB JE NOG VRAGEN?
Heb je vragen over de coronahuisregels?
Stel ze aan je leidinggevende of aan Hidde.

