
Richtlijnen bezoek kantoor Overwater te Mijnsheerenland 

Voor uw en onze gezondheid houden wij de richtlijnen aan van de overheid en het RIVM. 

Binnenkort heeft u een afspraak bij ons op kantoor in Mijnsheerenland. 

- Heeft u de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging, koorts  neem dan z.s.m. contact met ons op. De afspraak zal in overleg worden verzet
of omgezet naar een telefonische of online afspraak.

- Indien u de afgelopen 2 weken COVID-19 heeft gehad en/of in thuisisolatie heeft gezeten, dan
verzoeken wij u dit te melden via de e-mail.

- Indien er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een COVID-19 besmet persoon dan
kan de afspraak niet doorgaan. Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven via de e-mail.

Tijdens het bezoek aan de locatie 

1. Kom zo veel mogelijk alleen naar de afspraak.

2. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst, hiervoor zijn desinfectiematerialen aanwezig.

3. Graag pas 5 minuten voor uw afspraak aanwezig zijn om drukte te voorkomen. Indien u te vroeg
bent dan verzoeken wij u vriendelijk om het pand nog niet te betreden.

4. Wij verwelkomen u met een glimlach maar geven u geen hand.

5. Houd minimaal 1,5 meter afstand. Wij verzoeken u vriendelijk hier op te letten bij het elkaar
passeren. Wacht indien nodig op elkaar.

6. Houd u aan de algemene richtlijnen:
- Geen handen schudden.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi deze weg in een prullenbak.

7. Volg de aanwijzingen van de medewerkers.

Wij nemen vooraf alle nodige maatregelen om uw bezoek aan ons kantoor veilig te laten plaatsvinden. 
De aangeraakte oppervlaktes in de spreekruimtes worden na ieder bezoek gereinigd.  

Met inachtneming van bovenstaande maatregelen beperken we samen het risico op besmetting met 

het coronavirus. 

versie 27-07-2020




