
WERK OP LOCATIE DOOR MOUS WATERBEHEER

HEEFT U NOG VRAGEN? 
Heeft u vragen naar aanleiding van de bezoekersregels? 

Informeer bij uw contactpersoon. 

1. Onze medewerkers houden anderhalve meter afstand en schudden geen handen.

2. Indien één van onze medewerkers of één van zijn of haar huisgenoten recent* besmet is geweest, 
blijven zij thuis en gaan in quarantaine. 

3. In geval van een besmetting voeren wij intern, aanvullend op het bron- en contactonderzoek door de 
GGZ, een contactonderzoek uit en informeren wij personen waarmee iemand voor het werk in contact 
is geweest.

4. Ook bij luchtwegklachten of andere coronasymptomen blijven onze medewerkers thuis.

Graag praten wij u bij hoe wij onze werkzaamheden op locatie uitvoeren. Hoe gaat Mous Waterbeheer om met corona? 

Uiteraard volgen wij nauwgezet de maatregelen op die vanuit de overheid en het RIVM zijn gegeven. Daarnaast nemen wij 

aanvullende maatregelen om de gezondheid van onze medewerkers en van uw medewerkers te waarborgen.

Heeft u naar aanleiding van dit overzicht vragen? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij Mous Waterbeheer.

ALGEMENE HUISREGELS OP KANTOOR EN OP LOCATIE 

Binnenkort voeren medewerkers van Mous Waterbeheer werkzaamheden bij u uit.

1. Medewerkers gebruiken zoveel mogelijk de 
eigen bus en reizen zoveel mogelijk alleen.

2. Indien meerdere personen naar dezelfde locatie moeten 
reizen, maken zij gebruik van Caddy’s.

• Alleen als het echt niet anders kan reizen onze 
medewerkers met max. 2 personen per auto.

3. Delen die worden aangeraakt (zoals stuur, portiergrepen, 
versnellingspook, etc.) worden regelmatig ontsmet.

VERVOER

1. Bouwplaatsinstructies worden nauwgezet 
opgevolgd. 

2. Ook bij werkoverleg en schaft houden we afstand.

3. We schaften zo mogelijk buiten of wisselen elkaar 
af in de schaftkeet.

4. Is het gedurende langere tijd niet mogelijk om 
anderhalve meter afstand te houden? Dan ge-
bruiken wij adembescherming / wegwerpmasker.

WERKEN OP LOCATIE

* korter dan 14   
 dagen geleden


