Heb je last van keelpijn, hoesten, koorts en/of andere
griepachtige klachten: blijf thuis.

VOORZORGSMAATREGELEN IN ONZE HUBS
βèta, Mµ, Twinning en Catalyst
Verkeer in gezamenlijke ruimtes Twice
Gebruik de lift met maximaal 2 personen
Gebruik de trap steeds aan de rechterzijde
Opgaand verkeer zoveel mogelijk via het hoofdtrappenhuis
Neergaand verkeer zoveel mogelijk via het noodtrappenhuis (zonder gebruik van nooduitgang)
Loop zoveel mogelijk rechts in de gangen en houd afstand
Houd minimaal 1,5 meter afstand tot andere personen, ook bij de koffieapparaten en pantry’s
Vermijd groepsvorming
Houd het toiletportaal zoveel mogelijk vrij
Was de handen in de toiletruimte in plaats van in de keuken en gebruik de hygiënische
handdoekautomaat

Vergader- en ontvangstruimten Twice
Gebruik de stoelen op 1,5 meter van elkaar
Gebruik de desinfecterende handgel in de vergaderruimten en entree
Gebruik de hygiënische middelen in de vergaderruimten om zelf de tafel/stoel schoon te maken

Faciliteiten en services van Twice
Meerdere malen per dag vindt reiniging plaats van:
o schermen van de koffieautomaten
o digitale toegangsschermen (hub Bèta en Mµ)
o deurklinken van toegangsdeuren en vergaderruimten
o de balie van receptie (hub Twinning/Catalyst)
o thee- en handdoek in keukens waar nodig tweemaal daags.

Tips voor gebruik van kantoren en labs van gevestigde bedrijven
In het belang van je medewerkers en die van collega-bedrijven vragen we je:
1,5 meter afstand binnen kantoren en labs in acht te nemen
Afspraken te maken met collega's/medewerkers over thuiswerken en/of roulatieschema's
Toetsenborden dagelijks te reinigen, met name bij wisselende werkplekken
Geen koffie of thee te halen voor collega’s
InBetween-schermen tussen werkplekken te gebruiken
Zelf hygiënische doekjes en/of desinfecterende handgel aan collega's/medewerkers te verstrekken
De frequentie van schoonmaak in de eigen eigen kantoren en/of labruimtes te verhogen
Deurklinken in eigen kantoor of lab regelmatig te reinigen
Het aantal contactmomenten te minimaliseren door bijvoorbeeld online te vergaderen.

Help elkaar herinneren aan dit gedragsprotocol
#staysafe@twice

