Coronavirus (SARS-CoV-2):

Samen gezond blijven!
Geachte bezoekers,
Het openbare leven heeft flinke gevolgen ondervonden van de
stijging van het aantal coronavirus-infecties. Wij willen u en onze
medewerkers zo goed mogelijk beschermen.
Omdat het coronavirus vooral door direct contact tussen personen wordt overgedragen,
zien wij vooralsnog af van de gebruikelijke handdruk ter begroeting – wij vragen uw
begrip hiervoor. Bovendien hebben wij meer desinfecterende dispensers in onze
gebouwen geplaatst. Wij vragen u deze te gebruiken bij aankomst en bij het verlaten van
ons terrein.
Verder adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de handen vaak en
grondig met zeep te wassen – en wel gedurende minimaal 20 seconden. Mocht er geen
wasbak in de buurt zijn, dan helpen alcoholoplossingen, handgels of doekjes ook bij het
desinfecteren van de handen.
Overigens, voor alle duidelijkheid: Er is tot nog toe onvoldoende bewijs dat het risico op
besmetting van een gezond iemand verminderd wordt door het dragen van neus- en
mondbescherming. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan het dragen
van een masker zelfs een vals gevoel van veiligheid geven: in twijfelgevallen zullen dan
eerder centrale hygiënische maatregelen, zoals handenwassen, verwaarloosd worden.
Maar bovenal geldt: Wie zich ziek voelt, moet zijn arts waarschuwen en bij twijfel thuis
blijven om collega's, klanten en/of partners niet in gevaar te brengen. Dat hebben wij ook
onze medewerkers geadviseerd – dus mochten er de komende dagen en weken
afspraken verzet moeten worden, hopen wij dat u het ons niet kwalijk neemt, want wij
denken daarbij vooral aan uw gezondheid. Trouw aan ons motto: Met “Het goede
voorbeeld geven” nemen wij onze verantwoordelijkheid voor u en voor onszelf – want
ten slotte willen we samen gezond blijven!
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw begrip!
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Coronavirus? Niet bij mij!

…
Met onze 10 hygiënetips verlaagt
u uw eigen risico aanzienlijk:
1

2
3

Was uw handen vaak en grondig met
zeep – ten minste 20 seconden lang! Als
alternatief helpen alcoholoplossingen,
handgels of doekjes ook bij het desinfecteren.
Vermijd handcontact en geef bij het
groeten geen hand.
Maak afspraken op locatie alleen wanneer strikt noodzakelijk – vaak zijn online meetings of conference calls een
goed alternatief.

4

Vermijd het aanraken van uw ogen, neus
of mond.

5

Houd bij eventueel hoesten of niezen de
grootst mogelijke afstand tot anderen
en wend u van hen af.

6

Hoest of nies niet in uw handen of in
een stoffen zakdoek, maar in wegwerpzakdoekjes.

7

Gooi wegwerpzakdoekjes zo snel mogelijk weg in een goed sluitende vuilnisbak.

8

Geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies
dan in uw mouw of elleboog.

9

Ventileer alle vertrekken meermaals per
dag enkele minuten lang. Dit verlaagt
de hoeveelheid virussen in de lucht en
voorkomt uitdroging van de slijmvliezen.

10

Vermijd indien mogelijk ruimten met
veel mensen en samenscholingen.

Blijf gezond!

