
Corona protocol Coffee Fresh

Om het werken op een goede en veilige manier mogelijk te maken hanteren we de volgende 
richtlijnen: 

Ziek of ziekte in je gezin? Blijf thuis!
• Het is belangrijk om bij klachten van jezelf of van een gezinslid altijd thuis te blijven;
• Overleg met je leidinggevende wanneer je weer naar kantoor kan;
• Blijf je klachten houden en vermoed je een besmetting met 

het virus laat je dan testen, voor meer informatie kijk op                                                                                                                         
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen;  

• Ben je besmet? Laat het zo snel mogelijk weten, dan informeren we zo snel mogelijk iedereen 
waarmee je contact hebt gehad op kantoor en bij de klant;

• Ben je in contact geweest met iemand die besmet is of waarvan een vermoeden van 
besmetting bestaat? Blijf dan thuis werken tot je zeker weet dat je niet besmet bent.                 
Dit is in ieder geval 14 dagen;

• Als je bovenstaande regels naleeft, hebben je collega’s een veilig gevoel en weten we zeker dat 
we besmetting zoveel mogelijk voorkomen.

Werken op kantoor
• Vanaf 1 juli a.s. werken alle binnendienst collega’s weer op kantoor. Alleen als dit vanwege 

eigen gezondheid of die van een gezinslid noodzakelijk is maken we een uitzondering.  
• Op kantoor is de 1,5 meter afstand gewaarborgd, er zijn spatschermen geplaatst en er staat op 

iedere afdeling desinfectiemiddel; je kunt dus weer veilig naar kantoor. 

Werkplek
• Desinfecteer je werkplek aan het begin en aan het einde van je werkdag – op ieder kantoor 

staat een desinfectiemiddel; 
• Alle deurklinken, lichtknoppen en toiletten worden 2 keer per dag schoon gemaakt;
• De werkplekken zijn zo ingericht dat er voldoende ruimte is tussen de collega’s; 
• Er staan schermen tussen de bureaus voor extra bescherming;
• Mocht je op je kantoor plek te kort komen, overleg dan onderling. 

Klantcontact
• Het hebben van klantcontact is natuurlijk belangrijk, maar doe dit ook op een veilige manier;
• Houd 1,5 meter afstand (gebruik indien nodig het gele hesje);
• Neem desinfectiemiddel mee zodat je je werkplek kan desinfecteren; 
• Houd het aantal mensen waarmee je contact hebt bij de klant beperkt;
• Bij twijfel overleg je altijd met je leidinggevende wat wenselijk is.

Vergaderingen 
• Beperk vergaderingen of bijeenkomsten met grote groepen in één ruimte nog zoveel mogelijk.
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