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Extra editie.
Geachte collega,
Over het Coronavirus is in deze tijd veel te doen.
Het huidige advies is dan ook zoals vanaf het begin aangekondigd: Hygiëne.
Op persoonlijk vlak betekend dit:
Handen goed en regelmatig wassen gebruik zeep en doe dit gedurende 20 seconden.
Droog je handen goed bij voorkeur met papieren handdoekjes, anders handdoek extra vaak wassen.
Hoest en nies in de binnenkant van je arm (elle boog).
Groet elkaar zonder persoonlijk contact.
Het overbrengen van het virus gebeurt door middel van kleine druppeltjes die bijvoorbeeld door
hoesten of niezen worden verspreid.
Wrijf niet in je ogen en vermijd contact met je gezicht indien je hoest of verkouden bent
Blijf dus op afstand van hen die hoesten of verkouden zijn. Dit betekend niet dat iedereen die hoest
ook het virus draagt. Maar je neemt dan ook geen onnodig risico voor.
Ook voor onze klanten dragen wij als schoonmaakspecialisten bij aan de het welzijn en de
gezondheid. Wij spelen ook een rol in het beperken van besmettingsrisico’s.
Onderstaand een aantal maatregelen waar wij extra aandacht aan moeten geven.
Maak bij elke schoonmaakbeurt die zaken schoon die door verschillende mensen worden
aangeraakt, denk hierbij aan koffieapparaten, het sanitair, trapleuningen, deurklinken,
lichtschakelaars, pantry’s, receptiebalie, telefoons, tafels in de kantine-/restaurant, tafels
stoelleuningen in onder andere vergaderzalen. Kortom alles items die door veel mensen gebruikt
aangeraakt worden.
Ventileer de werkplek indien mogelijk (in overleg met de klant).
Zie je dat er bij een klant handdoeken worden gebruikt adviseer dan deze vaker te wassen en nog
beter deze tijdelijk te vervangen door papier.
Spoel je werkdoekjes goed uit na gebruik en laat deze drogen.
Bespreek met de klant dat je afwijkt van het (normale) werkprogramma om bovenstaande zaken
extra uit te voeren. Men zal dat als positief ervaren en als toegevoegde waarde.
Dank voor jullie begrip en voornamelijk jullie inzet voor ons bedrijf en bij onze klanten.
Heb je vragen neem dan contact op met je leidinggevende of bel naar kantoor 0164-252625
076-3030050 of 010-2868666 per mail kan natuurlijk ook info@wekkebbm.nl
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