
NEWDAY AMERSFOORT ADVIEZEN 

De adviezen van het RIVM blijven van kracht;  

• Vermijd handen schudden en houdt afstand tot andere mensen.  
• Was zoveel mogelijk de handen met zeep, te hoesten of niezen in de ellenboog en 

gebruik maken van papieren zakdoekjes.  
• Iedereen met verkoudheidsklachten, keelpijn of een kuchje moet thuisblijven en 

sociale contacten vermijden.  

De maatregelen op locatie zijn als volgt;  

• Bij alle ingangen komt desinfecterende gel te staan, graag vragen wij iedereen 
deze te gebruiken bij binnenkomst.  

• Op elke locatie is een thermometer aanwezig. Newday personeel mag bij twijfel 
over de gezondheid van een bezoeker/ huurder, de temperatuur opmeten.  

• Er zal d.m.v. tape op de vloer een routing worden aangegeven, graag vragen we 
iedereen zich aan deze routing te houden.  

• Graag de trap gebruiken om naar de hoger gelegen etages te komen en de lift om 
naar beneden te gaan. In de lift zijn max 2 personen toegestaan.  

• Het bezoek mag zich melden bij de receptie. Niet meer dan 2 personen zijn 
toegestaan aan de balie. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Graag vragen we iedereen om voorrang te geven aan mensen die zich bevinden in 
het pand, met name in de gangen. 

• Was voor gebruik van de toiletten de handen, maak geen gebruik van de hand 
blowers (er zullen papierendoekjes aanwezig zijn). Ook hier zijn er max 2 
personen toegestaan. Zijn beide toiletten op slot dan graag op gepaste afstand in 
de gang wachten.  

• Bij de koffieautomaat zijn max 2 personen toegestaan. Voor gebruik graag de 
handen wassen en de koffie/ thee nuttigen in eigen kantoor.  

• Bij elke vergaderruimte zal worden aangeven hoeveel personen er max zijn 
toegestaan. Graag bij binnenkomst de handen desinfecteren en na afloop de tafel, 
deurknop en afstandsbedieningen schoonmaken. De daarvoor bestemmende 
middelen zijn in de ruimtes aanwezig.  

• Onze lunchfaciliteit is conform RIVM adviezen gesloten tot 20 mei. Afkomstig van 
de dan genomen maatregelen zullen wij daar ook actie op ondernemen.  

• Bij de printers zijn max 2 personen in wachtrij toegestaan, op gepaste afstand. Er 
zullen desinfecterende middelen aanwezig zijn om na gebruik de knopjes schoon 
te maken.  

De bovenstaande punten zullen d.m.v. informatiesheets op de desbetreffende 
plekken worden aangegeven.  

Met deze maatregelen proberen onze werkomgeving veilig te houden voor 
iedereen.  

 


