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

Was regelmatig je handen
gedurende 30 seconden

Nederland
Empyro
Boortoren 7
7554 RS Hengelo

Gebruik regelmatig
de handalcohol / handgel

Nederland
T +31 (0)74 240 44 44
F +31 (0)74 240 43 33
E info@twence.nl

Nies en hoest in je elleboog

I www.twence.nl

Gebruik papieren zakdoekjes

Houd afstand tot anderen

Vermijd aanraken van je gezicht
met je handen
Gebruik enkel mondkapjes indien dit nodig is voor
jouw werkzaamheden.
Het schoonmaakbedrijf ontsmet twee keer per
dag oppervlakken die we vaak aanraken, zoals
deurklinken en leuningen.

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

SAMEN VEILIG, VEILIG SAMEN

COVID-19
SAMEN VEILIG, VEILIG SAMEN

‘Samen veilig doorwerken’

Maatregelen medewerkers

Maatregelen derden

Ook na de versoepeling van de regeringsmaatregelen
staat veiligheid bij Twence voorop. We houden ons aan
de hygiënevoorschriften en maatregelen om op een
veilige en prettige manier met elkaar samen te kunnen
werken.

Waar het kan en mogelijk is, werken we vanuit huis.
Mocht je op locatie werken, dan geldt het volgende:

•	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.
•	Chauffeurs blijven zoveel mogelijk in het voertuig.
•	Het beleid van Twence is ‘leading’ indien het beleid
van de werkgever van contractors of leveranciers
afwijkend is.

Algemeen
•	Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
en vermijd fysiek contact
• Schud geen handen
•	Was regelmatig je handen met zeep voor
minimaal 30 sec.
•	Nies en hoest in je elleboog en gebruik
papieren zakdoekjes
• Vermijd aanraken van je gezicht met je handen
•	Blijf thuis (werken) als je één van de volgende
klachten hebt: Koorts (> 38 graden Celsius),
hoesten, benauwdheid of verkoudheidsklachten.
Voor cruciale functies gelden verscherpte
richtlijnen (zie ziekmeld protocol corona).
•	Blijf thuis (werken) als je de afgelopen 10 dagen in
contact bent geweest met COVID-19 patiënten of
personen die ziektesymptomen (koorts > 38 graden
Celsius) vertonen.

•	Aanwezigheid bij Twence vormt een uitzondering.
Alleen indien strikt noodzakelijk en met
een minimale bezetting per afdeling;
• Interne overleggen alleen voor zover noodzakelijk;
•	Onderling contact met collega’s tot minimum
beperken (alleen werk gerelateerd, niet in
grote groepen bij elkaar);
•	We spreken elkaar en eventuele bezoekers
aan op niet/gebrekkige naleving van de regels;
•	We houden ons aan de maatregelen ter bevordering
van naleving 1,5 meter afstand eis
(bijv. éénrichtingsverkeer);
•	Beperk ontvangst van bezoekers en contractors
tot strikt noodzakelijke afspraken;
•	Symposia, recepties en zakenreizen zijn
niet toegestaan;
•	Excursies en voorlichtingsactiviteiten, zowel intern
als extern, kunnen geen doorgang vinden;
•	Opleidingen en trainingen kunnen vanaf 1 juni weer
opgestart worden, tot maximaal 10 deelnemers;
•	Openbaar vervoer tijdens de spits dient zoveel
mogelijk vermeden te worden. Het gebruik van
fiets of auto heeft de voorkeur. Carpoolen is
niet toegestaan.
Neem bij twijfel contact op met je leidinggevende.

SAMEN VEILIG, VEILIG SAMEN

