Corona update
14 juni 2020

Vanaf 16 maart zijn de corona-overheidsrichtlijnen van kracht geworden. Ook
MijnFlexPlek heeft daarvoor noodzakelijke en extra maatregelen genomen.
We volgen de richtlijnen van het RIVM nauw op de voet en hebben onze
kantoren volgens de richtlijnen ingericht. Omdat we graag één lijn willen
trekken hebben wij de huisregels voor het bezoeken van onze locatie
vastgesteld. Wij hopen de continuïteit en veiligheid op deze manier zoveel
mogelijk te waarborgen. Lees hieronder verder voor onze huisregels.
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Hygiëne
- We informeren onze bezoekers bij de ingang via een poster over de
hygiëneregels in de vestiging.
- Op alle locaties staat op strategische posities desinfecterende gel waar (in
ieder geval) bij binnenkomst verplicht gebruik van moet worden gemaakt.
- Volg verder de algemene richtlijnen van het RIVM voor het minimaliseren
van de verspreiding van de infectie en volg aanwijzingen van het
personeel in het pand op.
Controle
Voorafgaand aan een bezoek stellen wij de volgende controlevragen:
- Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de
volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of
koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
- Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid of iemand in de directe
omgeving met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Is het antwoord op één van deze vragen positief, dan wordt de afspraak
gecanceld.
Klachten?
- Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
- Blijf thuis als één of meer gezinsleden/huisgenoten last heeft van koorts
(vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Afstand en ruimtes
- Houd 1,5 meter afstand, ook in alle beschikbare ruimtes.
- De gebruikte ruimtes worden na gebruik gereinigd.
- Op onze locaties wordt duidelijk de looprichting aangegeven, door
bijvoorbeeld looplijnen en/of vakken op de vloer of een andere vorm van
afzetting of duiding. Dit voor de onderlinge afstand van 1,5 meter.
Besprekingen en trajectafspraken
- Kom alleen naar je afspraak.
- Meld je niet eerder dan op de afgesproken starttijd en vertrek na afloop
direct.

