
 

Het Coronavius – wat wij doen…  … En hoe jij kunt helpen 
Preventiemiddelen die zijn aangepast aan de manier waarop de 
gezondheidscrisis wordt aangepakt, met inachtneming van de veranderende 
regelgevende gezondheidsvoorschriften 

Wij doen een beroep op uw medewerking en rekenen erop dat u solidair en op 
een verantwoorde manier handelt. 

We vragen iedereen die ziek is, symptomen vertoont of in quarantaine is, thuis 
te blijven en niet in onze gebouwen te komen.  
Er vinden geregeld automatische lichaamstemperatuurmetingen plaats door 
middel van een thermische camera die zich aan de inkomhal van onze 
gebouwen bevindt.  
De coronapas is van kracht daar waar het verplicht is gemaakt door de 
autoriteiten (restaurant, kinderopvang, crèche…), idem voor wat de maatregelen 
betreft die specifiek van toepassing zijn op de sportzalen. 

Raadpleeg een arts in geval van symptomen, blijf thuis als u een infectie hebt of 
vermoedt en u in quarantaine bent. Zorg ervoor dat uw medewerkers, bezoekers 
en leveranciers deze principes naleven. Bedankt om vrijwillig uw temperatuur te 
laten opmeten aan de thermische camera die zich aan de inkomhal van onze 
gebouwen bevindt, uw coronapas te tonen daar waar het verplicht is en de 
specifieke gezondheidsmaatregelen na te leven die door de autoriteiten worden 
opgelegd. 

We onthalen en omkaderen onze huurders, bezoekers en leveranciers in onze 
gebouwen met het oog op de naleving van de preventie- en 
veiligheidsmaatregelen.   

Verwelkom uw medewerkers, bezoekers en leveranciers in het gebouw en zorg 
ervoor dat de preventie- en veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. 

We stellen verdelers van hydroalcoholische gel ter beschikking aan de ingangen 
en op de verdiepingen van onze gebouwen.  
We beperken de contactpunten in onze gebouwen, zoniet dan ontsmetten we ze 
enkele keren per dag en controleren we de kwaliteit van de reiniging met behulp 
van een detectiemiddel en een UV-lamp in een aanpak van voortdurende 
verbetering.  

Beperk uw contactpunten en ontsmet uw handen VOOR en NA elk contact!  

We vragen om het mondmasker te dragen bij verplaatsingen in de 
'gemeenschappelijke' zones en zien toe op de naleving van de 
hygiënevoorschriften.  

Draag het mondmasker bij uw verplaatsingen in de gemeenschappelijke zones 
en zie toe op de naleving van de hygiënevoorschriften door uw medewerkers, 
bezoekers en leveranciers.  

Onze maintenancediensten controleren regelmatig onze hydroalcoholische gel 
verdelers en zorgen ervoor dat deze bijgevuld worden. Elke verdeler heeft een 
QR-code waarmee u verstoringen (of andere) kunt melden aan onze diensten.  

Bedankt om ons elke verstoorde werking van een verdeler van 
hydroalcoholische gel te melden.  

Preventie- en veiligheidsregels zijn overal in het gebouw te vinden om zo tot de 
juiste gedragingen te komen.  

Wij vragen u om de uitgehangen veiligheidsvoorschriften en ook de veilige 
afstanden na te leven en te doen naleven.  

We zien toe op de kwaliteit en de vernieuwing van de lucht. We ontwerpen, 
onderhouden en controleren onze ventilatiesystemen met professionele partners 
in een continuverbeteringsproces.  

Bevorder de luchtcirculatie en beperk de contactpunten door de niet-beveiligde 
deuren open te laten. Voor de ventilatie van het gebouw is het niet nodig om 
ramen te openen.  

Onze partners die de restaurantruimtes uitbaten, zien toe op de naleving van de 
voorschriften van de sector op het vlak van gezondheid en hygiëne.   

Leef de maatregelen na die in onze restaurantruimtes gelden.  

In overeenstemming met de regeringsmaatregelen hebben we richtlijnen en 
protocollen ingevoerd in specifieke zones van onze gebouwen om de sociale 
afstand te waarborgen.  

Leef de richtlijnen en protocollen na die ingevoerd zijn voor de specifieke zones, 
zoals douches, sanitair, vestiaires, … 

Wij moedigen het gebruik van de federale applicatie Coronalert in de 
gemeenschappelijke zones van onze gebouwen sterk aan.  

Wij vragen uw doelgerichte, solidaire en verantwoordelijke inzet door de 
activering van de federale applicatie Coronalert. 

 


