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SWALEF CORONA

BELEID - OP LOCATIE  

De nieuwe realiteit 

Beste mensen,

 

Nu het Corona virus in mindere mate om zich heen grijpt, bereiden wij

ons voor op de nieuwe realiteit: een 1.5 meter samenleving. Bij Swalef zijn

we daar al een tijdje helemaal op ingesteld en ons kantoor is daar, zoals je

ziet, ook op ingericht. 

 

Voordat je binnenkwam heb je de 5 vragen uit ons Coronabeleid met NEE

beantwoordt. Hier vindt je nog kort de regels die wij hanteren op onze

locatie. Deze deel ik graag met je, met het vriendelijk verzoek om hier aan

mee te werken. Alvast bedankt!

 

Natuurlijk houdt ook iedereen die bij Swalef werkt zich aan dit beleid. 

 

Groet, Monica Swalef 

Samen werken aan een hoger niveau



Swalef volgt het RIVM advies, die site kun je hier

bezoeken: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-

informatie-over-coronavirus

Bij binnenkomst verzoeken wij je jouw handen

te desinfecteren met de  desinfecteergel die

klaar staat. Na pauzes verzoeken we je

wederom te desinfecteren met de handgel die

zich op jouw lestafel bevindt

Wij houden allemaal 1.5 meter afstand en

schudden om die reden ook geen handen meer

Het dragen van een mondkapje bij Swalef is op

vrijwillige basis. Wil je er een dragen? Dan ligt

deze bij ons voor je klaar

De deuren blijven zoveel mogelijk open staan,

zodat er zo min mogelijk klinken worden

aangeraakt

De deuren en ramen staan open, zodat de

lesruimte goed geventileerd is 

Weet dat wij voor en na de opleiding de gehele

ruimte desinfecteren

Weet dat de geprinte materialen meer dan 24

uur op de tafel hebben gelegen

Je desinfecteert ook je eigen tafelblad. Bij de

tafels staan de benodigde middelen hiervoor

klaar. Doekjes gaan na gebruik in een vuilniszak

Coronabeleid Swalef

      

Geen handen te schudden

Je handen vaak met zeep te

wassen of te desinfecteren met

desinfecteergel

In je elleboog te niesen en

hoesten

Papieren zakdoekjes te

gebruiken

Zo min mogelijk klinken

aanraken

1.5 meter afstand te houden

Vuistregels

 

Probeer te voorkomen dat je

virussen krijgt  of aan anderen

geeft. Je kunt dit voorkomen door:

 

Voor vragen of
opmerkingen, spreek

een van onze
teamleden aan!

Samen werken aan een hoger niveau


