Protocol Externe voorzorgmaatregelen in kader van het inperken van de
verspreiding van Covid-19
Het coronavirus (COVID-19) heeft een zeer grote impact op onze samenleving. Ter bescherming
van de gezondheid van onze klanten en onze werknemers hebben wij een aantal richtlijnen
opgesteld conform de maatregelen vanuit het RIVM en de richtlijnen vanuit de Nederlandse
Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB).

De richtlijnen zijn als volgt:
• Houd een afstand van 1,5 meter tijdens het bezoek.
• Medewerkers die de laatste 2 weken symptomen hebben vertoond van Covid-19, worden door
ons niet gezien. Wij behouden ons ook het recht om mensen te weigeren bij het vaststellen van
symptomen of na grondige bevraging (triage) van de betreffende werknemer.
• Wij schudden geen handen, wij proberen fysiek contact tot een minimum te beperken.
• Nies en hoest in uw elleboog.
• Stel ons bij voorkeur een afzonderlijke ruimte ter beschikking, die geventileerd kan worden. In
die ruimte is maximaal 1 persoon bij de medewerker van Mencoo Audiciens aanwezig.

Omdat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden niet te allen tijde de social distancing
maatregel (1,5m) kunnen respecteren hanteren we aanvullende richtlijnen:
• Wij maken gebruik van een mondmasker (type IIR), een face shield en handschoenen.
• Wij verzoeken alle personen die gezien worden voor onze diensten, indien gewenst mond- en
neusbescherming voor zichzelf te voorzien.
• Wij reinigen onze handen, handschoenen en werkmateriaal minstens voor en na elk contact met
een persoon. Hiervoor gebruiken wij desinfectiemiddel, zeep, water en papieren doekjes.
• Reinig uw handen voor u diensten laat uitvoeren door de medewerker van Mencoo Audiciens

Mocht er binnen 2 weken na ons bezoek een coronabesmetting binnen uw bedrijf voorkomen, dan
verzoeken wij u nadrukkelijk ons hiervan op de hoogte te stellen.

Met vriendelijke groet ,
F.Menheere Mencoo Audiciens.
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