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WIJ DENKEN AAN DE GEZONDHEID VAN U EN ONZE MEDEWERKERS.
HELPT U ONS MEE?
Wij doen ons uiterste best om de werkzaamheden aan uw woning zoveel als mogelijk uit
te voeren. Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Al onze medewerkers worden
duidelijk geïnstrueerd over de maatregelen. Maar wij kunnen dit niet alleen en hebben
uw hulp nodig! Daarom hebben wij voor zowel uw veiligheid /gezondheid als dat van
onze medewerkers een aantal belangrijke punten op papier gezet.
Helpt u ons mee?

Heeft u gezondheidsklachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Wilt
u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan uw bewonersconsulent.
Het is misschien niet zo gezellig, maar wij willen u vragen om gesprekken
met onze vaklieden zoveel mogelijk te beperken.
Wilt u onze medewerkers de ruimte geven? Ook tijdens het uitvoeren van
de werkzaamheden moeten wij ons allemaal houden aan de regel van
1,5 meter afstand (zie ook de achterkant van deze flyer).
Wij snappen dat u onze vaklieden soms blij wilt maken met koffie of wat
lekkers, helaas kunnen zij dit niet van u aannemen. Onze medewerkers
zijn zelfvoorzienend in koffie, lunch etc. Ook beschikken zij over een eigen
toiletvoorziening.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID GAAT BOVEN ALLES

Houd onderstaande regels aan zodat wij veilig kunnen werken tijdens de coronacrisis.

Schaft verstandig.
Onze medewerkers
hebben hun eigen
eten en drinken mee.

Was vaker je handen

Is iedereen gezond?
Heeft iemand in het
huishouden last van
verkoudheidsklachten, koorts en/of
benauwdheid. Geef
dit zo snel mogelijk
door.

Hoest en nies in de
binnenkant van je
elleboog.

Houd 1,5 meter
afstand
Geef onze vaklieden
de ruimte en schud
geen handen.

Geef dit vroegtijdig
bij ons aan

Een gezonde
werkplek
Wij willen u vragen
om uw woning goed
bereikbaar te maken,
schoon te houden en
te zorgen voor een
goede ventilatie.

Beperk (sociale)
contacten

