Nieuwegein, 16 maart 2020

Richtlijnen voor productie en montage kunststof gevelelementen ivm Corona Virus
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen zijn er door het RIVM maatregelen ingesteld
om de verspreiding van het Corona Virus te voorkomen. Deze maatregelen hebben ook
betrekking op onze sector, dus ook op de werkomgeving van onze lidbedrijven, bij omgang
met collega’s, relaties en klanten.
Deze maatregelen bestaan uit:
Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts (meer dan 38
graden Celcius).
Beperk contact met andere mensen. Als je geen klachten hebt, werk, wanneer mogelijk,
zoveel mogelijk thuis.
Let extra goed op persoonlijke hygiëne:
• Was je handen regelmatig met water en zeep
• Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig
• Geen handen schudden
• Houd voldoende afstand van elkaar (1,5 meter).
• Extra aandacht voor schoonhouden eigen werkplek
Productie, Montage en Opnames:
Bij consequente inachtneming van bovenstaande maatregelen kunnen de werkzaamheden
in de productie, montage en inmeten gewoon doorgang vinden. Montage en inmeten kan
plaatsvinden wanneer er voldoende afstand bewaard wordt naar de klant. Dit kan
bijvoorbeeld door de klant te vragen zich in een andere ruimte op te houden dan waar de
montage of opname plaatsvindt. Het is belangrijk om extra rekening te houden met
doelgroepen met een hoog risicoprofiel: iedereen ouder dan 70 jaar en mensen met een
zwakke gezondheid en onderliggend lijden.
Showroombezoek
Wij adviseren zoveel mogelijk afstand te bewaren bij een showroombezoek en de hygiëne
maatregelen in acht te nemen. Of overleg over mogelijkheden voor online bezoek of
adviesgesprek.
Veiligheid van de montage medewerkers/inmeters.
Voordat bij een klant de woning betreden wordt, adviseren wij eerst telefonisch contact met
de klant op te nemen.

• Vraag of de klant last heeft van corona-achtige klachten/ziek is. Indien u het niet vertrouwt
adviseren wij uw medewerker niet de woning te betreden, tenzij spoed, dan overleggen in
hoeverre dit zo veilig mogelijk te kunnen doen.
• Stel de klant op de hoogte van het feit dat uw medewerkers geen klachten vertonen en
vraag of de klant akkoord is dat u de werkzaamheden komt uitvoeren. Waarbij u de
maatregelen van het RIVM in acht neemt.
Dagelijkse werkzaamheden:
Wanneer bovenstaande maatregelen in acht worden genomen, kunnen
kantoorwerkzaamheden gewoon doorgang vinden. Evenementen en vergaderingen met
grotere groepen dienen zoveel mogelijk vermeden te worden of op afstand, bv online of
telefonisch, plaats te vinden.
Vragen en antwoorden
Voor overige vragen over het Corona virus en de maatregelen kunt u de website van RIVM
raadplegen https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

