
Het aantal coronabesmettingen in Nederland 
loopt fors op. De maatregelen worden daarom 
aangescherpt.

Vanaf maandag 16 maart wordt bij het kantoor-

personeel de lichaamstemperatuur gemeten. Wij 

verzoeken de collega’s bij binnenkomst zich hiervoor 

te melden bij de receptie.

Groothuis Bouwgroep volgt de richtlijnen van het 
RIVM. 

Dit betekent:
 � Was je handen regelmatig, minimaal 6x per dag, 20 

seconden lang.
 � Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog – 

dus niet in je handen.
 � Gebruik papieren wegwerp-zakdoekjes.
 � Gebruik niet elkaars telefoon.
 � Schud geen handen.

 � Was het fruit voordat je het op eet.

 � Was je handen voor en na het eten.

Wel/niet thuis blijven?

Ons werk gaat gewoon door, maar we hanteren de 

volgende maatregelen:
 � Iedereen die de volgende klachten heeft dient thuis 

te blijven: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of 
koorts. 

 � Degene die de mogelijkheid heeft om thuis te 
werken, zonder dat dit ten koste gaat van het 
primaire proces, wordt opgeroepen om dit te doen 
na overleg met een MT-lid. Zie hiervoor het kader-
document (bijlage).

Wees daarbij alert en ga niet naar evenementen of 

bijeenkomsten met 100 deelnemers of meer. Ga ook bij 

jezelf na hoe om te gaan met verjaardagen, sport, etc. 

Maak daarin in een weloverwogen keuze.

Advies en maatregelen Groothuis Bouwgroep 

Als Groothuis Bouwgroep geven we het volgende 

advies en hebben we onderstaande maatregelen 

getroffen:
 � Houd je gezondheid in de gaten. Als je verkoud-

heidsklachten hebt, blijf thuis om uit te zieken om 
anderen niet te besmetten. Als de klachten erger 
worden, bel dan met de huisarts.

 � Wij houden de ontwikkelingen van het virus nauw-
lettend in de gaten. 

 � We hebben een ‘crisisteam’ in klein comité vast-
gesteld. Deelnemers zijn Hendrik, Marc en Jan. 
Er is dagelijks contact over de ontwikkelingen en 
eventuele voorstellen.

 � Kantoor: 
 - Werknemers die eenvoudig thuis kunnen werken, 

dienen thuis te werken. Overige werknemers 
worden verspreid over het kantoor. Stelregel 
is max. 2 personen per tafelblok/ diagonaal. 
Waardoor min. afstand meer is dan 1,5 meter. 

 - De kantine is alleen open voor de werkplaats, 
max. 5 personen tegelijk en min. 1,5 meter uit 
elkaar zitten. 

 - Iedereen dient zijn eigen koffie/ thee op te halen.
 - Externe afspraken zijn niet meer toegestaan, 

uitzonderingen na overleg met MT.
 � Bouw: 

 - Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 
 - Werk zoveel als mogelijk met handschoenen aan. 
 - Daarnaast moet er gespreid geschaft worden. 

Tussen de schaften door moeten de tafels met 
reinigingsmiddelen afgenomen worden. Er 
mogen niet meer dan 5 personen tegelijkertijd in 
schaftkeet (6 x 3m1) aanwezig zijn. Ventileer de 
hele dag deze ruimte goed.

 - Is het spreiden van de schaft op jouw bouwplaats 
niet mogelijk? Dan neemt de uitvoerder contact 
op met de projectleider. 
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 - Zoals eerder gemeld, maak de schaftgelegenheid 
vaker schoon.

 - Personen met griepklachten dienen thuis te 
blijven.  Mocht er een situatie ontstaan voor 
(tijdelijke) stillegging, daar hebben we ons op 
voorbereid.

Contact met je huisarts

Neem telefonisch contact op met je huisarts of de 

lokale GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) als je:
 � Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of 

kortademigheid);
 � en de afgelopen twee weken in een land/regio 

geweest bent met wijdverspreide verspreiding van 
het coronavirus;

 � of de afgelopen twee weken contact hebt gehad 
met een patiënt met het nieuwe coronavirus.
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