CORONAMAATREGELEN ECOPARK DE WIERDE
Hieronder de coronamaatregelen welke van kracht zijn op Ecopark de Wierde. We rekenen op een
ieders medewerking.
Basisregels voor iedereen:
1. Was vaak en goed uw handen en ontsmet oppervlakten.
2. Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
3. Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Aanvullende regels kantoor:
1. Je werkt indien mogelijk thuis en anders alleen met toestemming van je direct
leidinggevende op locatie.
2. Als je op kantoor bent, gelden de volgende regels:
a. 1 persoon per kantoor, tenzij anders afgestemd met je leidinggevende;
b. Overal binnen geldt een mondkapjesplicht, met uitzondering van je eigen kantoor
en tijdens het eten/drinken in de kantine (als je zit). Maar dus ook als je bij een
collega het kantoor binnenstapt om iets 1 op 1 kort te bespreken hou je je
mondkapje op.
Aanvullende regels operatie/TD:
1. De ploegleiders, vervangend ploegleiders en ander operationeel personeel komen niet meer
op het kantoor van EDW. Afstemming tussen TD en operatie vindt plaats in de werkplaats op
een minimale afstand van 1,5 m en met een mondkapje.
2. In de fabriek geldt overal een mondkapjesplicht, behalve tijdens het eten en drinken. Het
eten en drinken vindt op minimaal 1,5 m van elkaar plaats en met het maximum aantal
toegestane personen (dit staat op de deur).
Aanvullende regels kantine:
1. Vergaderzaal A wordt tijdelijk bij de kantine getrokken van 9 tot 10 uur en van 11:30 –
13:30 uur.
2. Mensen van kantoor kunnen alleen maar tussen 12:35 en 12:55 uur afhalen in de kantine, en
eten dit in hun eigen kantoor op. Ook de koffiepauze voor kantoor is in het eigen kantoor.
3. De kantinetijden worden in blokken ingedeeld voor de verschillende groepen medewerkers,
volgens het volgende het schema op de achterzijde:
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4. De mensen die externe firma’s inhuren, geven in de werkvergunning aan op welke
tijdstippen deze om pauze mogen (volgens bovenstaand schema)
Aanvullende regels vergaderingen:
1. Vergaderingen vinden zoveel mogelijk via teams plaats of maximaal met 2 personen in een
ruimte.
2. Vergaderingen met meerdere mensen kunnen in de vergaderzalen of de directiekamer als
dit echt niet anders kan en na toestemming van je leidinggevende. Dit heeft niet de
voorkeur!
Wanneer hiervoor wordt gekozen, geldt het maximale aantal personen voor de betreffende
ruimte zodat de minimaal 1,5 m kan worden gehandhaafd.
Voor vragen hier omtrent kun je contact opnemen met je leidinggevende, ondergetekenden of je
contactpersoon binnen Omrin.
Samen sterk tegen Corona.

