Corona-protocol MBR Hekwerken
Door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19), werkt MBR Hekwerken met een corona-protocol.
Het waarborgen van de gezondheid van onze medewerkers, leveranciers en opdrachtgevers en de
mensen hieromheen is voor ons van groot belang. Dit is ons uitgangspunt en daarom werken wij met
het volgende corona-protocol. Het uitgangspunt hiervoor zijn de RIVM-richtlijnen.

Wat zijn de basis voorzorgmaatregelen?







Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter = twee armlengtes)
Vermijd sociale contacten
Hoest en/of nies aan de binnenkant van je elleboog
Geen handen schudden
Was je handen regelmatig met water en zeep (20 seconden)
Gebruik papieren zakdoekjes

Wanneer blijven onze medewerkers thuis?
Onze medewerkers blijven thuis bij één of meerdere symptomen:
 Neusverkoudheid
 Hoesten
 Keelpijn
 Verhoging temperatuur boven de 38 dragen Celsius
Deze klachten kunnen het begin zijn van het coronavirus (COVID-19). Collega’s en onderaannemers
blijven in deze situatie thuis om anderen niet te besmetten. Pas wanneer zij 24 uur helemaal klachtenvrij zijn geweest, komen zij weer naar het werk.

Voortgang werkzaamheden productie-, kantoor- en thuiswerkplekken
Het RIVM raad aan om zoveel mogelijk thuis te werken. Binnen MBR Hekwerken is dit niet voor elke
functie mogelijk. Daarnaast is het belangrijk dat we met elkaar ook de continuïteit van het werk zoveel
en zo goed mogelijk blijven waarborgen.
Onze eigen productiehal is modern en zeer ruim opgezet. Elke productiemedewerker heeft een eigen
werkstation en de medewerkers werken op meer dan voldoende afstand uit elkaar. Tijdens lunchpauze
mogen er een beperkt aantal mensen in de kantine zitten. De overige nemen in de productiehal plaats
of kunnen uiteraard terecht in een kantine in ons aangrenzende kantoorpand.
MBR Hekwerken heeft ruime kantoorfaciliteiten waarin alle voorzorgsmaatregelen van kracht zijn. De
werkplekken van de medewerkers zijn verder elkaar geschoven. Zo is er ruim voldoende tussenruimte
gecreëerd. Diverse medewerkers werken thuis om zo het aantal mensen op kantoor te beperken. De
medewerkers op kantoor mogen elkaar niet kruisen en moeten voldoende afstand houden.

De werkplaats en bouwplaatsen mogen alleen betreden worden door collega’s en onderaannemers
die op het project werkzaam zijn of moeten zijn en het corona-protocol kunnen toepassen.

Beleid externe afspraken
 Bezoekers en bezorgers worden niet toegelaten tot ons kantoor en productiehal indien dit niet
noodzakelijk is. Zij zetten hun materiaal buiten voor de deur.
 Externe afspraken worden tot een minimum beperkt. Afspraken en overleggen worden zoveel
als mogelijk telefonisch of via andere middelen gevoerd.
 Onze buitendienst en onderaannemers zullen alleen op de galerijen en balkons komen waar
zij niet in contact komen met anderen en het volledige corona-protocol kunnen toepassen.

Beleid leveranciers en opdrachtgevers
Het waarborgen van de gezondheid van onze medewerkers, leveranciers en opdrachtgevers en de
mensen hieromheen is voor ons de eerste prioriteit. Tegelijkertijd hebben wij een verantwoordelijkheid richting onze medewerkers, leveranciers en opdrachtgevers om onze werkzaamheden en continuïteit van projecten te borgen. Samen doen wij er alles aan om de continuïteit van de projecten te
waarborgen.
MBR Hekwerken is sinds 1993 gespecialiseerd in het produceren en leveren van aluminium balkon- en
galerijhekken voor de Nederlandse renovatie- en nieuwbouwmarkt. Wij werken vanuit onze eigen kantoor- en productielocatie waar alle RIVM richtlijnen van kracht zijn. Verder werken wij met vertrouwde
Nederlandse toeleveranciers die eveneens de RIVM richtlijnen toepassen. MBR Hekwerken is hierdoor
in staat haar werkzaamheden te continueren, lopende projecten af te ronden en nieuwe projecten aan
te nemen.
MBR Hekwerken handelt proactief om samen met haar leveranciers en opdrachtgevers de continuïteit
van projecten te borgen. Wij vragen leveranciers en opdrachtgevers hetzelfde te doen en MBR Hekwerken direct te informeren zodra er omstandigheden worden voorzien die maatregelen vergen. Samen kunnen we dan naar een oplossing zoeken om de voortgang van projecten te bewaken.
Wij zien dat mensen verantwoordelijk en creatief zijn en waar nodig samen naar oplossingen zoeken.
Laten wij dit vooral met elkaar voort zetten, de richtlijnen strikt naleven en hierin het goede voorbeeld
geven.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het geldende corona-protocol binnen MBR Hekwerken? Neem dan contact op
met uw contactpersoon of onze receptie via 0168 – 40 39 36 of mail naar info@mbrhekwerken.nl.

