
Huisregels van Spring ivm Corona die voor iedereen gelden zodra er weer op 

kantoor gewerkt gaat worden: 

Het doel hiervan is dat we iedereen die straks weer op kantoor komt werken een “veilig” gevoel 

kunnen geven en dat we alle voorschriften zullen hanteren zoals die van overheidswege worden 

aanbevolen. Het belangrijkste hierbij is om de 1,5 meter afstand goed te kunnen hanteren. 

Dit zijn alle maatregelen en voorschriften die we hierbij gaan hanteren en waar we een dringend 

beroep doen op alle medewerkers om deze ook strikt na te komen: 

 

Hygiëne: 

o Ontsmetten deurklinken: 3 keer per dag worden de deurklinken ontsmet met 

reinigingsspray, namelijk in de ochtend, voor de lunch en na de lunch. 

o Op de gang staat een statafel met reinigingsmiddelen die iedereen mag gebruiken: 

o Desinfecterende gel 

o Reinigingsalcohol 

o Keukenrol 

o Vochtige reinigingsdoekjes 

o Prullenbak 

o De schoonmaaksters letten erop dat de desinfecterende gel in de toiletten is bijgevuld. 

Wanneer deze toch op is kun je dit doorgeven bij HNK. 

o Handen kunnen worden gewassen in de keuken van Spring, Sociaal hart en de toiletten. 

o Handdoeken en theedoeken mogen niet meer worden gebruikt. Wel kun je keukenrol 

gebruiken. 

o Toetsenborden en laptops mogen niet meer worden gedeeld met collega’s. Het advies is 

om het toetsenbord en de muis iedere dag af te nemen met een hygiënisch doekje. 

o Ook op kantoor hoest en/of nies je in je elleboog. 

 

Lunch medewerkers: 

• Er wordt geluncht in twwe shits, mocht dit niet passend zijn dan gaan we over naar drie 

shifts. Per dag wordt er gekeken of dit ook mogelijk is met twee shifts.  

• Er zijn twee vakken bij de pantry. Er mag één persoon per vak aanwezig zijn: 

o Koffiezetapparaat en koelkast is vak 1. 

o Aanrecht vaatwasser is vak 2 (handwash station, keukenrol en 

prullenbakje). 

o Max. 4 personen per lunch tafel, max. 2 personen aan de ronde tafel (in totaal mogen er 

10 personen tegelijk lunchen). 

o Het is verplicht om voor en na de lunch je handen te wassen. 

o Elke shift wast zelf de kaasschaaf af na gebruik. 

o Iedereen zet zijn eigen vaat in de vaatwasser. 

 

Kantoorindeling: 

o Kantoorindeling:  

 

o Per ruimte maximaal 1 persoon per blok of ten minste 1,5 meter afstand in alle 

richtingen tussen de werkplekken.  
 



o Wanneer er gebrek is aan ruimte, richten we de volgende ruimtes in met extra 

werkplekken: 

▪ Opname ruimte onderwijs 

▪ Oval office 

▪ Examenruimte 

▪ En bij echte nood de lege ruimte van HNK 

o De manager van elk team maakt de keuze wie welke dagen werkt. 

o Twee vakken bij pantry creëren: 

o Koffiezetapparaat en koelkast is vak 1. 

o Aanrecht vaatwasser is vak 2 (handwash station, keukenrol en prullenbakje). 

o Routing: 

o Effectief werken loopt door kantoor van Commercie. 

o Studiecoach ruimte 2 loopt door Studiecoach ruimte 1. 

o Gang is niet breed genoeg dus hiermee rekening houden. De deuren van de lege 

ruimte tegenover ons kantoor zijn geopend. Er is de mogelijkheid om via deze 

ruimte te lopen. 

Overig: 

o Maximaal twee personen per balkon. Er is ook een balkon bij onderwijs. 

o Doe de wc-deksel dicht bij het doortrekken. Wanneer je doortrekt met de deksel 

geopend, is het mogelijk dat virusdeeltjes een lange tijd in de lucht blijven zweven. Dit 

advies van WHO wordt als net zo belangrijk gezien als bijvoorbeeld het niezen in de 

elleboog. 

 

 

 

 

 


