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CORONAPROTOCOL MEERMAGAZIJN
Het corona virus treft ons allemaal. Maatregelen die genomen zijn door de overheid zullen deels worden versoepeld en
deels blijven. MeerMagazijn volgt de ontwikkelingen op de voet en zal de genomen maatregelen dan ook bijstellen waar
dat kan of moet. Wij begrijpen dat u als klant de gezondheid van uw medewerkers wilt bewaken wanneer onze
monteurs, inspecteurs, chauffeurs en/of verkopers bij u op bezoek komen. Of wanneer u op bezoek komt bij ons.
Daarom is het belangrijk om een aantal afspraken en regels vast te leggen zodat deze voor u en ons helder zijn. Ons
doel: een aanpak die voor iedereen zo veilig mogelijk is.
Wij komen nooit bij u op bezoek wanneer wij gezondheidsklachten hebben zoals een neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts;
Wij houden minimaal 1,5 meter afstand;
Wij zorgen voor een goede hygiëne. Onze medewerker wast zijn/haar handen bij binnenkomst en tussendoor.
Is dit niet mogelijk dan wordt er gebruik gemaakt van desinfecterende handgel;
Wij schudden geen handen;
Wij hoesten en niezen in de ellenboog;

Kantoormedewerkers werken thuis via roulerend schema.

Al deze regels gelden voor zowel onze chauffeurs en monteurs als onze verkopers en inspecteurs.

CORONAPROTOCOL MEERMAGAZIJN
Screen Mirroring
Naast de bovengenoemde maatregelen is het bij ons ook mogelijk om vanuit uw eigen kantoor via 'screen mirroring' (ons
scherm delen via e-mail) live mee te kijken bij het ontwerpen van uw magazijninrichting. Zo kunt u direct bijsturen zonder dat u
naar ons kantoor hoeft te komen.

Bijzonderheden
Wanneer wij uw magazijninrichting bij u komen monteren of inspecteren dan raden wij u aan om eventuele
bijzonderheden tijdig aan ons kenbaar te maken zodat wij dit met u kunnen bespreken en hiermee rekening kunnen
houden. Hierdoor kunnen wij een veilige werkomgeving creëren voor zowel uw als onze medewerkers
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