
Door de uitbraak en wereldwijde verspreiding van het covid-19 virus zijn wij als maatschappij voor grote uitdagingen 
gesteld. Eén van deze uitdagingen is het toepassen van de 1,50 meter afstand-regel in onze dagelijkse werkomgeving. 
Omdat wij bij Libelle Service graag ontzorgen hebben wij een lijstje gemaakt met adviezen voor het realiseren van 
een veilige 1,50 meter kantooromgeving.

Onze tips 

●   Wijs mensen bij de entree op de geldende regels binnen het pand;
●   Reik papieren bureau-placemats uit (bijvoorbeeld bij de entree) en laat deze aan het eind van de werkdag
      door de gebruiker weggooien;
●   Maak gebruik van een vaste looprichting in kantoor, aangegeven met pijlen op de grond;
●   Beperk het aantal deurkruk-contactmomenten door middel van het open laten staan van tussendeuren en
      toegangsdeuren van toiletgroepen;
●   Creëer bureau-eilanden voor maximaal 4 personen (met daartussen schermen);
●   Plaats schermen tussen de bureaus (deze zijn er ook van plexiglas);
●   Leg vloerplacemats op de grond achter het bureau (halve cirkel met een straal van 1,50 m);
●   Overweeg een extra toiletronde in te stellen;
●   Beperk het aantal zitplaatsen in de kantine en zorg daarbij voor voldoende afstand tussen de zitplaatsen;
●   Gebruik de kantine in verschillende rondes met schoonmaak na elke ronde;
●   Minimaliseer het gebruik van de lift. Gebruik de trap als gezond alternatief;
●   Beperk het maximaal aantal personen dat gelijktijdig in de lift mag staan;
●   Leg in de lift pads op de grond waar men op moet gaan staan om zodoende voldoende afstand van elkaar
      te kunnen houden;
●   Gebruik de interne communicatiemogelijkheden binnen het bedrijf als geheugensteuntje voor de corona-regels.

Meedenken

De door covid-19 ontstane situatie is voor iedereen nieuw en dat geldt dus ook voor de wijze waarop wij er als 
maatschappij mee omgaan. Wij realiseren ons dus terdege dat de bovengenoemde opsomming van adviezen verre 
van compleet is en staan dan ook open voor aanvullingen en eventuele kritiekpunten. Alleen samen kunnen wij de 
tot de beste oplossingen komen. Alle adviezen zijn dus meer dan welkom!

Het spreekt voor zich dat wij als facilitair dienstverlener klaar staan om assistentie te verlenen bij eventuele 
aanpassingen, voor extra schoonmaakrondes of om simpelweg even mee te denken. 

020 - 622 92 43
info@libelleservice.nl
www.libelleservice.nl


