Ook voor ons kantoorgebouw geldt dat we de anderhalve meter afstand regel in acht moeten
nemen. Wij werken in een groot kantoor waardoor het niet nodig is om verplichte looprichtingen aan
te brengen. Oppervlaktesprays en desinfectiemiddelen staan er volop en bij de hoofdingang en
personeelsingang zijn permanent dispensers geplaatst. Iedereen is verplicht dit te gebruiken bij
binnenkomst.
Op onze ingangsdeuren hangt een poster waarop onze coronaregels voor bezoek bij binnenkomst
vermeld staan :
Voor uw en onze veiligheid houden wij bij bezoek van ons kantoor de volgende regels aan:
• Houd 1,5 meter afstand
• Wij schudden geen handen
• Reinig uw handen d.m.v. de desinfectiedispenser links aan de muur
• Kom alleen of maximaal 2 personen naar de afspraak
• Maak gebruik van een mondkapje. Indien u er geen heeft, vraag er gerust naar aan de balie. Onze
collega’s dragen bij de afspraak een mondkapje. Wij vinden het prettig als u dat ook doet zodat we
elkaar kunnen beschermen.
• Betaling is alleen mogelijk via pin
Meld u bij de balie, een collega begeleidt u naar de ruimte waar uw afspraak is.
Verdere toepassingen op een rij:
Trappen en lift
We hebben 2 trappen in ons gebouw én een lift. Gebruik van de lift wordt beperkt tot slechts 1
persoon per ritje. De trappen zijn te smal om elkaar te passeren. Ze zijn wel recht en overzichtelijk,
dus permanent éénrichtingsverkeer is niet nodig als we indien nodig wat geduld hebben.
Als we een groep ontvangen voor een vergadering dan gebruiken we de trap vanuit de werknemersingang als opgang, de trap bij de lift gebruiken we om naar beneden te gaan.
Balie
Op de balie en spreekruimten zijn plexiglas afschermingen geplaatst zodat bezoekers veilig te woord
gestaan kunnen worden. Het kantoor blijft alleen op afspraak open voor bezoek. De voordeur blijft
dus gesloten voor spontane inloop om vooraf nog met bezoek te kunnen afstemmen of er inderdaad
geen gezondheidsklachten zijn.
Werkplekken en vergaderruimten
De werkplekken en vergaderruimten kunnen veilig en op voldoende afstand worden gebruikt. We
werken niet met twee mensen achter 1 bureau. Voor het veilig voeren van een gesprek kan van 1 van
onze grote vergaderruimten of kantine gebruik worden gemaakt. Komen er onverwacht meer
mensen dan afgesproken naar een overleg of bijeenkomst, dan wordt uitgeweken naar een grotere
ruimte. Als die op dat moment niet beschikbaar is, worden de ongevraagde gasten gevraagd naar
huis te gaan of te wachten in de hal.
Vanaf 1 juni zijn niet meer dan 30 stoelen beschikbaar in de kantine en in de andere vergaderruimten
zijn de stoelen met voldoende afstand geplaatst. De vergaderkamers hebben een maximale

capaciteit (er worden geen stoelen bijgezet om het aantal zitplaatsen aan te vullen). Het aantal
stoelen wordt steeds aangepast aan de dan geldende maatregelen.
Kantine
Compaen wil haar kantine graag beschikbaar houden voor eigen bijeenkomsten maar ook
beschikbaar maken voor lokale en regionale corporatie gerelateerde bijeenkomsten. In deze ruimte
kunnen we maximaal 30 mensen veilig laten vergaderen. Echter, vanwege de huidige corona
maatregelen zijn we genoodzaakt voorlopig af te zien van deze ‘gastvrijheid’.
Voor de medewerkers van Compaen is eveneens een protocol opgesteld
Thuiswerk, tenzij het echt niet anders kan.
Bij de hoofdingang, personeelsingang en in de kantine zijn permanent dispensers met
desinfectiespray geplaatst. Iedereen is verplicht dit te gebruiken bij binnenkomst.
De richtlijn t.a.v. de trap op- en afgang met je bezoek communiceren.
Er staan niet meer stoelen in de ruimtes dan er toelaatbare plekken zijn. Het aantal stoelen
wordt steeds aangepast aan de dan geldende maatregelen.
Indeling van de ruimte mag niet gewijzigd worden.
Er staat desinfectiespray met papieren doekjes op het aanrecht in de kantine én pantry’s. De
doekjes zijn ook te gebruiken om de handen te drogen. De stoffen handdoeken zijn overal
weggehaald.
Breng naar bijeenkomsten op kantoor je eigen middelen mee zoals computer, pen, papier.
Geen centrale thee/suiker/melk/koekjes faciliteiten, alles is voorverpakt per bezoeker.
Bij bijeenkomsten en overleg met een grotere groep : De gastheer/-vrouw verzorgt koffie en
thee voor iedereen.
Het bezoek volgt de aanwijzingen van de gastheer/-vrouw op. Extra schoonmaak nadien.
Voor collega’s : oranje reisadviezen : gaat er iemand naar een gebied waarvoor op moment
van vertrek al een oranje reisadvies geldt, dan geldt 10 dagen quarantaine bij thuiskomst.
Gaat er iemand naar een gebied waarvoor op moment van vertrek code geel is en tijdens het
verblijf code oranje van kracht wordt, dan geldt ook de 10 dagen quarantaine. Compaen
vindt die quarantaine heel belangrijk.
Gaan collega’s gezamenlijk naar een externe afspraak of cursus voor Compaen? Dringend
advies is om een mondkapje te dragen als je met meer dan 2 mensen in de auto zit. Voor
degene voor wie dit niet comfortabel voelt, die gaat gewoon met eigen vervoer.
We gaan uit van ieders verantwoordelijkheid in werk en privé.

Ondertussen volgen we de landelijke ontwikkelingen en basisregels
vanuit de overheid die voor iedereen blijven gelden:
Veiligheid staat ten alle tijden voorop. We houden elkaar bewust van de toe te passen maatregelen.
Het is aan ons zelf om de verantwoordelijkheid te nemen er op een veilige manier invulling aan te
geven.
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