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Inleiding
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Het integreren van ‘het nieuwe normaal’
Op steeds meer plekken proberen we het nieuwe normaal op te starten. De horeca is weer open, bedrijven openen (gedeeltelijk)
hun kantoren en de middelbare scholen mogen ook weer gaan starten. Om dit ‘nieuwe normaal’ goed te integreren vraagt om een
duidelijk plan en de juiste producten.
De afgelopen periode hebben wij een groot aantal opdrachtgevers al voorzien van een stappenplan en voorzien van de daarbij
horende producten. Uiteraard zijn de producten door onze eigen mensen geleverd en gemonteerd.
In ‘het nieuwe normaal’ is het essentieel om veel aandacht te besteden aan hygiëne, looproutes en een duidelijke communicatie
van de maatregelen in en om uw pand. Onze accountmanagers helpen u graag om al deze verschillende onderwerpen te verwerken in
uw persoonlijke communicatieplan.
HOUD 1,5 METER AFSTAND

HOUD 1,5 METER AFSTAND

Stappenplan

Is iedereen welkom?
De entree van uw gebouw is een plek waar de kans groot is dat er meerdere personen
dicht bij elkaar in de buurt komen.
Om dit in goede banen te leiden adviseren wij om onderstaande maatregelen te treffen:
- Zorg voor goede bewegwijzering en pas zo nodig éénrichtingsverkeer toe middels
pijlen, belijning of andere vloerstickers.
- Plaats bij de ingang een hygiëne zuil. Hier kunnen bezoekers en/of werknemers hun
handen en materialen desinfecteren voordat ze uw pand betreden.
- Communiceer uw maatregelen duidelijk, voordat de bezoekers uw pand betreden.
Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een Bordbuster op uw parkeerterrein plaatsen.
- Zorg voor transparante spatschermen op de plekken waar u uw bezoekers ontmoet.
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Bordbusters

Duidelijke communicatie begint met een Bordbuster
Bordbusters zijn klapborden met een betonnen voet en een frame van gegalvaniseerd
staal, die snel en eenvoudig op vrijwel iedere plek en ondergrond zijn te plaatsen.
Zo kunt u bijvoorbeeld een projectbord direct naast uw ingang plaatsen. Op die manier
weet u zeker dat de maatregelen door uw bezoekers worden gelezen. Na afloop van de
huurperiode worden de Bordbusters door ons opgehaald. Wij demonteren de borden
en verwijderen de folie. Op deze wijze kunnen wij de borden hergebruiken en van de
folie wordt weer nieuw plastic materiaal gemaakt. Hierdoor mogen wij met trots onze
Bordbusters de groenste projectborden van Nederland noemen.
De Bordbusters zijn in diverse uitvoeringen en afmetingen te verkrijgen. Onze accountmanagers komen daarom graag naar uw locatie, om u ter plaatse te voorzien van het
juiste advies.
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Looproutes en bewegwijzering

Wijs je bezoekers de weg
In uw pand zijn veel knelpunten waar het moeilijk is om de 1,5 meter afspraken te
handhaven. Denk hierbij aan o.a. toiletten, pantry’s en liften.
Voor een goede bewegwijzering adviseren wij om onderstaande maatregelen te treffen:
- Zorg voor duidelijke looproutes in uw pand. Probeer zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer te creëren. Dit kan d.m.v. vloerstickers, afbakeningsband en/of bebording.
- Probeer zoveel mogelijk mensen de trap (i.p.v. de lift) te laten nemen. Communiceer
dit duidelijk bij de liften en de trappenhuizen.
- Zorg er voor dat overal desinfectiemiddelen beschikbaar zijn.
- Plaats een zogenaamd stoplicht bij de entree van uw toilet(ten), zodat het duidelijk
is of het maximaal aantal mensen in de ruimte al is bereikt.
- Bij meerdere urinoirs kunt u d.m.v. stickers aangeven welk urinoir er wel of niet
beschikbaar is.
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Werkplekken

Alles voor een gezonde werknemer
Een veilige omgeving voor uw bezoekers begint bij een veilige omgeving voor uw
werknemers. Besteed daarom veel aandacht aan de werkplekken van uw werknemers.
Om een veilige werkplek voor uw werknemers/collega’s te creëren adviseren wij om
onderstaande maatregelen te treffen:
- Geef d.m.v. stickers aan welke plekken gebruikt mogen worden en welke niet.
- Plaats spatschermen als de bureaus niet ver genoeg uit elkaar kunnen worden
gezet.
- Zorg er voor dat iedere werknemer een desinfectant en poetsdoeken tot zijn/haar
beschikking heeft.
- Probeer werknemers zoveel mogelijk een vaste werkplek te geven.
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Voorbeeld plattegrond
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Persoonlijke ruimte in de praktijk
1
2
3
4
5

Entree
Trappen en liften
Werkplekken
Toiletten en keukenblok
Bedrijfskantine

4
4
5

3

2
1

297 mm

420 mm.

sticker 110 mm.

Eindeloze mogelijkheden
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Bordbusters; uw partner in ‘het nieuwe normaal’
Ook in deze bijzondere periode blijft persoonlijk contact essentieel voor ons. Een goede voorbereiding is namelijk het halve werk.
Het persoonlijke contact zorgt voor een passend en onderscheidend advies, waarin creativiteit en een zorgvuldige uitvoering
voorop staan. Onze accountmanagers komen graag naar u toe om samen met u een projectplan op te stellen.
Samen met één van onze ontwerpers wordt dit plan dan verwerkt in één of meerdere ontwerpen. De producten worden pas gemaakt
nadat wij uw akkoord hebben ontvangen. Op die manier weten wij zeker dat u helemaal tevreden bent met het eindresultaat.
Voor meer informatie over onze werkzaamheden en referenties bent u van harte welkom op onze nieuwe website: www.bordbusters.nl
Wilt u meer informatie, of een afspraak maken met een accountmanager?

026-3259706

info@bordbusters.nl
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