CORONAMAATREGELEN
Het coronavirus heeft veel invloed op onze samenleving. Met elkaar moeten we alert blijven en ervoor
zorgen dat het virus zich niet verder gaat verspreiden. Daarom houden onze medewerkers rekening met
elkaar en onze klanten. Wij sluiten ons als organisatie aan bij de adviezen van de overheid, het RIVM en de
richtlijnen vanuit Bouwend Nederland.
•

Er wordt in kleine groepjes geschaft. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt er zoveel mogelijk
gepauzeert aan zijn/haar eigen bureau of in zijn/haar machine, vrachtwagen of auto.

•

Indien mogelijk wordt er altijd 1,5 meter afstand ten opzichte van andere personen gehouden.

•

Handen worden regelmatig gewassen.

•

Hoesten en niezen wordt in de binnenkant van de elleboog gedaan.

•

Er worden zoveel mogelijk papieren doekjes gebruikt.

•

Er worden geen handen geschud.

•

Milde verkoudheidsklachten worden altijd gemeld.

•

Iedereen gaat zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de projecten toe.

Onze projectleiders en uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de naleving van de coronamaatregelen op de
projecten. In ons KAM-systeem geven wij medewerkers de mogelijkheid om eventueel onveilige situaties te
melden. Deze meldingen worden door de KAM-afdeling in samenwerking met onze Covid19 werkgroep
afgehandeld. Daarnaast stellen we voldoende hygiënemiddelen beschikbaar.
Op onze vestigingen hebben wij diverse aanpassingen gedaan. Er zijn looprichtingen aangegeven en de
werkplekken zijn volgens de richtlijnen ingericht. Het contact met opdrachtgevers en partners
onderhouden wij zoveel mogelijk door middel van de mobiele telefoon, e-mail of Microsoft Teams.
Wij zijn dankbaar om op deze manier te mogen samenwerken met onze medewerkers, opdrachtgevers en
partners. Samen staan we sterk en zorgen we ervoor dat het virus onder controle blijft.
Met vriendelijke groet,
AW Groep

Jij kunt nu écht het verschil maken!

Houd altijd 1,5 meter
afstand. Dat zijn 5
stoeptegels!

Was regelmatig je
handen met water en
zeep.

Vermijd zoveel
mogelijk contact met
andere mensen en ga niet
met 3 of meer mensen bij
elkaar staan.

Vorm alleen een groep
wanneer dit echt
noodzakelijk is voor het
werk; maar houd altijd
1,5 meter afstand.

Kom met eigen vervoer naar
het werk; lukt dit niet? Houd
dan zoveel mogelijk afstand van
elkaar en houd de bedrijfsbus
schoon en geventileerd.

Weet je zelf een oplossing
om groepsvorming tijdens
het werk te vermijden?
Wees creatief en pas het
toe!

Pauzeer in je cabine of auto
indien mogelijk. Schaft in kleine
groepen, verspreid over tijd en
ruimte.

Volg altijd de richtlijnen
van het RIVM op.

Heb je vragen of ideeën?
Laat het weten aan de
Corona verantwoordelijke
op jouw werk!

We hebben vertrouwen in je.

We hebben vertrouwen in je!

