Hygiënemaatregelen coronavirus

Twence B.V.

Vanwege het coronavirus letten we extra
op de hygiëne:

Postadres
Postbus 870
7550 AW Hengelo

Schud geen handen

Nederland

‘Samen veilig
doorwerken’

Bezoekadres
Boldershoekweg 51
7554 RT Hengelo
Nederland

Was regelmatig je handen
gedurende 30 seconden

Empyro
Boortoren 7
7554 RS Hengelo
Nederland

Gebruik regelmatig
de handalcohol / handgel
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Nies en hoest in je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

Houd afstand tot anderen

Vermijd aanraken van je gezicht
met je handen

Heb je tips?
Meld dit dan bij het coronateam:
corona@twence.nl

SAMEN VEILIG, VEILIG SAMEN

COVID-19
SAMEN VEILIG, VEILIG SAMEN

‘Samen veilig
doorwerken’

Algemene maatregelen
Twence
•	Heb je coronaklachten? Blijf thuis en laat je testen.
•	Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
en vermijd fysiek contact.
•	Het is voor iedereen verplicht om een niet-medisch

Bij Twence staat veiligheid voorop.
We houden ons aan de hygiënevoorschriften
en maatregelen om op een veilige en prettige
manier met elkaar samen te kunnen werken.

mondkapje te dragen in alle binnenruimtes/gebouwen. Je mag het mondkapje afdoen zodra je zit en
de 1,5 meter afstand kunt waarborgen.
•	Gebruik enkel P3-mondkapjes* indien dit nodig is
voor jouw werkzaamheden.
•	Houd je aan de hygiënemaatregelen coronavirus.
•	Ben je ook benauwd en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
•	Is je huisgenoot benauwd en/of heeft hij/zij koorts?
Dan moet jij ook thuisblijven.
•	Blijf 10 dagen thuis als je in nauw contact (binnen
1,5 meter) bent geweest met een COVID-19 patiënt.

heidskleding (veiligheidsjas of -hesje) verplicht
m.u.v. de PBM-vrije zones.
•	Voor groepsgroottes (niet-werkgerelateerd)
buiten geldt een maximum van vier personen.
Denk hierbij aan pauzes.
•	Houd minimaal 1,5 meter afstand bij loketfuncties
(weegbrug, receptie, werkvergunninguitgifte en
vrachtcontrole).
•	Diverse controlekamers en acceptatie units zijn
alleen toegankelijk voor noodzakelijk (productie)
personeel.
•	
Installaties zijn alleen toegankelijk voor bevoegden.
•	Indien er documenten ondertekend moeten
worden, dan wordt verzocht een eigen pen te
gebruiken en persoonlijk contact te vermijden.

•	Kom je uit een land/gebied waar Nederland een code

•	Chauffeurs blijven zoveel mogelijk in het voertuig.

oranje of rood voor heeft? Dan dien je 10 dagen in

•	Het beleid van Twence is ‘leading’ indien het beleid

quarantaine te gaan voordat je welkom bent bij

van de werkgever van contractors of leveranciers

Twence. In overleg met je opdrachtgever kan hier van

afwijkend is.

afgeweken worden.

SAMEN VEILIG, VEILIG SAMEN

•	Op het Twence terrein is het dragen van zichtbaar-

* P3 is een medisch mondmasker dat bij Twence gebruikt
wordt bij bepaalde werkzaamheden/locaties.
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