
 
 

Protocol voor medewerkers – Recreatiepark TerSpegelt  
Maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen 
 
Aandachtspunten hygiëne voor medewerkers 

 Goed je handen wassen, meerdere keren per dag 
 Tip: was je handen minimaal 20 seconden en goed tussen de vingers en onder de 

nagels. Gebruik altijd zeep!  
 Maak gebruik van de wastafels bij de personeelstoiletten, hier zijn papieren 

handdoeken aanwezig. 

 Hoest en nies zoveel mogelijk in een papieren zakdoek en anders in de binnenkant 
van je elleboog. Dus niet de hand voor de mond. Wanneer dit laatste toch gebeurt, 
was je meteen je handen. 

 We schudden geen handen meer, ook niet bij gasten. 

 Houd 1,5 meter afstand tot elkaar, dus ook tot je collega’s. Je hebt een 
voorbeeldfunctie. Zoek elkaar niet op. 

 Zet het raam open. Dit zorgt ervoor dat er een betere luchtdoorstroming is, 
waardoor bacteriën minder blijven hangen. 
 

Gezondheidsmaatregelen voor medewerkers 

 Zorg dat je gezond blijft.  

 Ben je verkouden en/of grieperig of heb je andere ziekteklachten (hoesten, keelpijn, 
verstopte neus, een temperatuur van +38 graden, rillingen, kortademigheid)?  Blijf 
dan thuis! 

 Heb je contact gehad met iemand die besmet is; meldt dit dan zo snel mogelijk bij je 
leidinggevende. Blijf daarnaast ook thuis en kom niet naar TerSpegelt. 

 Wij verzoeken alle collega’s naast de contacten op het werk ook privé de grootst 
mogelijke voorzichtigheid in acht te nemen. 

 Kun je je werk niet verrichten in verband met de opvang van kinderen door 
gedeeltelijke sluiting van de scholen/kinderopvang, stem met je leidinggevende af 
hoe dit op te vangen, wij vragen hierin flexibel te zijn.  

 Ga je binnenkort op vakantie naar het buitenland met het vliegtuig? Meldt dit dan bij 
HRM. De hoofdregel is dat we je vragen om reizen naar het buitenland waar mogelijk 
uit te stellen. Moet je echt gaan? Dan ga je bij terugkomst in Nederland minimaal 2 
weken thuis werken. 

 Zorg ervoor dat je voldoende fruit eet om weerstand op te bouwen. 
 

Maatregelen vanuit TerSpegelt  

 Aanpassing m.b.t. het koffie drinken en lunchen: 
 Niet meer gezamenlijk koffie drinken /  lunchen, maar op verschillende tijden/ 

locaties in en om de kantine.  

 Interne overleggen gaan zoveel mogelijk telefonisch of digitaal.  

 Maak geen afspraken met externen bij TerSpegelt. 

 Sollicitatiegesprekken voer je telefonisch of via FaceTime.  

 Aanpassing werktijden en thuiswerken: 
  



 
 
 Medewerkers Horeca / Techniek / Groen / Huishoudelijke dienst: Bij 

werkzaamheden op locatie worden de eerdergenoemde voorzorgsmaatregelen in 
acht genomen. Medewerkers komen niet naar kantoor en vermijden contact met 
collega’s. 

 Medewerkers kantoor: Werk zoveel mogelijk vanuit thuis. Voor degene die toch 
op kantoor werkt zal de regel zijn dat er één persoon per kantoorruimte aan het 
werk is. 

 Gezien de aangepaste situatie kunnen werkzaamheden anders zijn/ uitgesteld 
worden, je leidinggevende geeft de werkinstructies. 

 Financiële verplichtingen en investeringen worden tot nader te bepalen datum niet 
aangegaan/ gedaan.  

 
Interne vaststelling van het virus 

 Het protocol van de GGD zal altijd volledig gevolgd worden. 


