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Corona-protocol HOUTKUBUS
,,Alleen samen krijgen we Corona onder controle’’ is de slogan van de rijksoverheid.
Daarom dit protocol, om daaraan ook samen te werken. Het waarborgen van de gezondheid
van onze medewerkers, klanten, leveranciers en de mensen om ons heen is van groot
belang. Daarom werken wij met het volgende corona-protocol. De richtlijnen van het RIVM
zijn daarvoor leidend:
De basis voorzorgsmaatregelen zijn:
-

houd 1,5mtr. afstand van anderen;
was je handen grondig (20sec) en regelmatig;
werk indien mogelijk thuis;
vermijd drukte, ga weg als het te druk wordt;
draag een mondkapje in publieke ruimtes;
gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct na gebruik weg;
blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Klachten die erop kunnen wijzen zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. Als deze klachten
zich voordoen jezelf laten testen.
Deze klachten kunnen het begin zijn van het corona-virus (Covid-19). Collega’s en
onderaannemers blijven in deze situatie thuis om te voorkomen anderen te besmetten. Pas
wanneer zij 24uur helemaal klachtenvrij zijn geweest, komen ze weer naar het werk.
Als na een test blijkt dat een medewerker en of onderaannemer het corona-virus heeft,
worden klanten waar zij de afgelopen twee weken zijn geweest d.m.v. onze
planningsgeschiedenis daarover geïnformeerd. Uiteraard ook onze collega’s waarmee
diegene nauw heeft samengewerkt, om zichzelf te kunnen laten testen.

Voortgang werkzaamheden bij particulieren, achter de deur
-

reis met maximaal twee mensen per auto;
houd onderling zoveel mogelijk afstand tot elkaar;
tijdens de klus dezelfde stoel in auto gebruiken;
zorg voor ventilatie tijdens het rijden, denk aan ramen (gedeeltelijk) open;
circulatieklep van aanjager altijd open zetten (oranje lampje uit);
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-

na elke rit, stuur, pook en bediengingshendels reinigen;
planner stuurt ca. 3dgn voor aanvang brief met de vraag of wij welkom zijn en of
het voor ons veilig is er aan het werk te gaan (zie bijlage-1);
check beide vragen nogmaals bij aankomst klant;
draag een mondkapje als je dat prettig vindt en of vraag in elk geval aan de klant
of zij dat wensen;
vraag of de klant zoveel mogelijk wil ventileren ramen en of deuren open tijdens
de klus;
overleg dat er voldoende afstand wordt gehouden;
klanten zijn vrij om je te vragen i.v.m. risico op besmetting de ruimte te verlaten;
andersom heb jij ook het recht i.v.m. risico op besmetting de ruimte te verlaten,
als bijvoorbeeld een klant niezend of hoestend de deur open doet;
meld dit de betreffende klant en informeer je planner of leidinggevende;
was je handen na de klus en desinfecteer ze met de desinfecterende gel in de
auto;

Bij het samenwerken, tillen, laden en lossen etc. is niet altijd afstand te houden. Ga eerst na
of het anders op te lossen is. Is het noodzakelijk of kan het anders? Is het op een andere
manier uit te voeren? Denk bijv. aan:
1) hulpmiddelen om te tillen, heftruck of steekwagen;
2) overleg in groepjes van max. drie mensen;
3) gebruik hulpmiddelen om iets op de plek te houden.
Schaften:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

handen wassen en insmeren;
vermijd bezoek aan supermarkt, dus neem voldoende lunch mee;
houd weer die anderhalve meter afstand;
check of iedereen nog gezond is;
schaften het liefst in de buitenlucht;
vervang als nodig handschoenen;
overleg direct om gezamenlijk verbeterpunten door te voeren.
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Voortgang werkzaamheden: op locatie, showroom, magazijn, kantoor en of thuis.
Vanwege de reguliere werkzaamheden op locatie is het niet mogelijk om thuis te werken. Dat
geldt uiteraard voor onze parketteurs, maar ook voor ons kantoor/showroompersoneel. Het
kantoor/showroompersoneel bestaat uit 7-mensen. De werkzaamheden van deze mensen
zijn als volgt per ruimte ingedeeld:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3-mensen zijn dagelijks onderweg om schades of ander werk op te nemen op locatie;
maximaal 3-mensen werken momenteel in ons reguliere kantoor van ca. 50m²;
maximaal 2-mensen werken momenteel in een afgesloten kantoor van ca. 30m²;
maximaal 6-mensen/klanten staan we toe in onze showroom van ca. 260m²;
leveranciers en klanten worden niet toegelaten op kantoor;
in die showroom is tevens een werkplek gecreëerd voor 1-medewerker;
niet samen in kantine maar op gepaste afstand in magazijn koffie drinken.

Door bovenstaande indeling is een grote afstand gecreëerd voor allen die inpandig
werkzaam zijn. Bij medische noodzaak en of omstandigheden die het thuiswerken
noodzakelijk maken zorgen we voor de mogelijkheid om thuis te werken. Daarvoor zijn
inmiddels de inloggegevens beschikbaar.

Daarnaast zijn de volgende faciliteiten ingezet:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

desinfecterend middel op ieder bureau;
flyers van het RIVM op de ruit van de showroom met de actuele regels;
desinfecterend middel op standaard bij ingang showroom;
verplichting voor klanten om handen te desinfecteren;
mondkapjes-advies in showroom voor klanten en personeel;
mondkapjes voor alle medewerkers om bij klanten op locatie te gebruiken;
stickers op de vloer in de showroom en op de deur van het magazijn met de uiting
1,5mtr afstand houden.

Bovendien stuurt onze planner min. 3-dagen voor aanvang van werkzaamheden op locatie
een brief waarin we onze klanten vriendelijk doch dringend vragen de regels volgens RIVM
in acht te nemen, voordat we bij hen aan het werk gaan. Zie bijlage-1.
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Handhaving protocol:
Als wordt geconstateerd dat aan bovenstaand protocol niet wordt gehouden, dan spreken we
elkaar daar direct op aan. Bij herhaaldelijk negeren van de regels wordt de betreffende
leidinggevende geïnformeerd en kan de procedure t.a.v. waarschuwingen worden ingezet.
,,Alleen samen krijgen we Corona onder controle’’

Houtkubus verkoopt en legt laminaat, pvc en houten vloeren voornamelijk op locatie.
Vandaar dat wij bovenstaande maatregelen in kaart brengen, communiceren en uitvoeren.
Het waarborgen van de gezondheid van medewerkers, klanten en leveranciers is voor ons
van groot belang en de zorg voor elkaar is een gegeven dat binnen de waarden van
Houtkubus een hoge prioriteit heeft.

Meer informatie
Mocht meer informatie nodig zijn; kunt u contact opnemen met Willem de Bruin 055-5342166
of onze site www.houtkubus.nl raadplegen.
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