Bezoekers Informatie / instructie / registratie
Corona Omrin 18 maart 2020

Informatie I

Beste bezoeker,
Het kabinet en het RIVM hebben maatregelen afgekondigd over het Coronavirus. Het crisisteam
Corona van Omrin heeft voor bezoekers deze instructie/registratie opgesteld. Wilt u dit goed
doorlezen en de vragen op de laatste pagina willen invullen en ondertekenen?
Wanneer bent u niet welkom bij Omrin?
•

Als u besmet bent met het Coronavirus

•

Als uw huisgenoot bent van patiënt(en) met het Coronavirus.

•

Bij (milde) verkoudheidsklachten, niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een
verhoging boven de 38 graden.

Bent u niet ziek en behoort u niet tot bovenstaande groepen mensen dan bent u welkom bij
Omrin.
Maatregelen Omrin sociale onthouding
1. De kantines zijn vanaf dinsdag 17 maart 2020 (incl. catering) geheel gesloten. Dit geldt ook voor
de kantines op milieustraten en overslagstations.
2. Denk erom om voldoende afstand tot elkaar te bewaren (minimaal 1,5 meter).
3. Bezoekers ontvangen een bezoekersinstructie en dienen zich te registreren.
4. Bedrijvengroepen kunnen daarnaast nog hun eigen maatregelen treffen. In dat geval wordt u
hierover voorafgaand aan uw afspraak geïnformeerd.
Hygiëne
•

Bij elke wasbak zijn voor zover voorradig hygiënedoekjes geplaatst

•

Bij elke wasbak is desinfecterende zeep geplaatst

•

Bij elke wasbak zijn papieren handdoekjes geplaatst voor niezen.

Overige aanbevelingen
We adviseren iedereen de instructies van het RIVM en de GGD op te volgen:
•

Was uw handen regelmatig

•

Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog

•

Gebruik papieren zakdoekjes voor het niezen

•

Geen handen schudden

Communicatie
•

Er zijn posters en instructiekaarten opgehangen bij de entrees, de wasplekken en bij de
kantines

•

Leveranciers worden door opdrachtgever/leidinggevende op de hoogte gebracht van de
maatregelen van Omrin.

Meer weten?
Actuele informatie over het Coronavirus en wat u zelf kunt doen vindt u op: www.rivm.nl. Omrin
volgt de richtlijnen van het RIVM en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Heeft u
vragen, neem contact op met uw contactpersoon bij Omrin.
Met vriendelijke groet,
Hein Grafhorst
bedrijfsdirecteur Recycling/directievertegenwoordiger KAVM
-----------------------------------------------------------------------------------BEZOEKERSINSTRUCTIE- en REGISTRATIE
1. Wat is uw naam? ____________________________________________________________
Bedrijfsnaam _______________________________________________________________
2. Met wie heeft u een afspraak? _________________________________________________

3. Heeft u de instructie gelezen*

Ja

/ nee

4. Bent u besmet met het Coronavirus of bent u huisgenoot van patiënt(en) met het
Coronavirus? *

Ja

/ nee

5. Heeft u (milde) verkoudheidsklachten, niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een
verhoging boven de 38 graden? *

Datum: ________________2020
Handtekening:

__________________________
Heeft u vraag 4 en/of 5 met ‘Ja’ beantwoord? Dan bent u niet welkom bij Omrin.
Dit ingevulde formulier wordt binnen 24 uur vernietigd

Ja

/ nee

