
   Corona Protocol   
Stay safe,  Stay healthy



Focus Feedback werkt toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van onze kantoren. Ook wij 
zullen langzaam moeten wennen aan een werkomgeving in de nieuwe 1,5 meter economie. 

Uitgangspunten 
Het waarborgen van een veilige werk omgeving voor alle medewerkers is het belangrijkste uitgangspunt.
De voorwaarden en maatregelen waarop de werkzaamheden op kantoor kunnen worden uitgevoerd, dienen 
daarbij helder en hanteerbaar te zijn voor alle medewerkers.
Naast de algemene 1,5 meter maatregel zal Focus Feedback elke nieuwe maatregel baseren op de geldende 
adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.

Coronaprotocol - verantwoord 
werken op kantoor
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Onze nieuwe afspraken gedurende de Coronacrisis zien er uit als volgt:

Voor alle medewerkers:

1.Houd 1,5 meter afstand.
2.Schud geen handen.
3.Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.  
4.Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie op de volgende pagina. In ieder geval voor het eten, na 
toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.  
5.Desinfecteer je handen bij binnenkomst van het kantoor
6.Deel je werkbenodigdheden niet met anderen.  
7.Houd spullen, materieel, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen schoon. Bij voorkeur 
desinfecteren.  
8.Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, verhoging (vanaf 38 C°).  
9.Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
10.Nuttig jouw lunch aan jouw eigen bureau of neem plaats op een van de lunchplekken buiten bij mooi 
weer. Uiteraard met gepaste afstand.
11.Afspraken met relaties worden vooralsnog alleen telefonisch of online uitgevoerd.
12.Vermijd indien mogelijk het openbaar vervoer.
13.Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, kunnen nog steeds deels vanuit huis gedaan 
worden.
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Instructie handen wassen RIVM
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Handpalm tegen 
handpalm wrijven

Vingertoppen en 
buitenkant vingers
over elkaar inwrijven

Duimen met een 
cirkelvormige 
beweging inwrijven

Binnenkant van de
hand met gesloten
vingers inwrijven

Rechter handpalm 
over linker bovenhand 
wrijven en omgekeerd

Handpalm tegen 
handpalm met 
gespreide vingers



Voor Focus Feedback geldt:
1.Dit protocol met hygiëneregels word aan iedereen digitaal uitgereikt.
2.Dit protocol wordt ook op onze website gepubliceerd.  
3.Focus Feedback zorgt ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering, 
routering en afscherming d.m.v. plexiglas waar nodig. 
4.Focus Feedback stelt iedereen in staat om werkzaamheden,  waarvan de aard van het werk het toelaat, nog 
steeds vanuit huis te doen.  
5.Focus Feedback zorgt waar nodig voor persoonlijke beschermings- en desinfectie middelen.
6.Focus Feedback zorgt voor maximale hygiëne. De werkomgeving,  deurknoppen en andere 
contactoppervlakten zullen steeds gedesinfecteerd worden. 
7.Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

We hebben jullie hulp hard nodig.
Laten we het Coronavirus zo snel mogelijk uit de wereld helpen.
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