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WERK-
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Onze maatschappij is zich aan het voorbe-

reiden op leven en werken in een anderhalve 

meter economie: (six feet economy).

Het is essentieel een doordacht plan te

hebben, want hoe zorg je als organisatie voor

een gezonde en veilige omgeving? Het team 

van Cerius Projects is dagelijks bezig met 

het creëren van werkomgevingen. Door de 

capaciteit en layout te optimaliseren maken 

wij van een bestaande kantoorindeling

een ‘nieuwe’ veilige werkomgeving.

Zonder al te grote ingrepen.

Wij zorgen er voor dat social distancing

mogelijk wordt en bieden hiertoe een

compleet, coronaproof kantoorconcept!

HOE KUNNEN U EN
UW MEDEWERKERS
WEER VEILIG
NAAR KANTOOR?

WEER VEILIG NAAR
KANTOOR CONFORM
RICHTLIJNEN RIVM

CORONA
PROOF
KANTOOR\

HOE PAKKEN WIJ HET AAN?

We zorgen voor een complete en integrale aanpak op de volgende

4 onderdelen welke we op maat samenstellen:

CONTACT:

Op korte termijn weer met plezier aan

het werk op een gezonde en bovenal

veilige werkplek. 

Bel of mail Cerius en we gaan het

samen regelen. 

DE FYSIEKE 
KANTOOR- 
OMGEVING

FACILITAIRE
SERVICES

TECHNIEK & 
ONDERHOUD

Middels een video- of conference call bespre-

ken wij de huidige situatie en inventariseren 

wij de exacte vraag. We beoordelen de werk-

omgeving aan de hand van de plattegrond

en na een (eventuele) bezichtiging op locatie.

Wij maken een scan van uw kantoor en

beoordelen per onderdeel hoe de bestaande 

ruimte zo optimaal mogelijk ingezet en

eventueel verbeterd kan worden. Vervolgens 

stellen we op hoofdonderdelen een plan van 

aanpak op en bepalen de exacte maatregelen 

en werkzaamheden. 

In overleg maken we een planning en zorgen 

wij voor een efficiënte uitvoering. Benieuwd 

wat wij voor uw werkomgeving kunnen doen?

Bel even naar 075 615 60 10.

075 615 60 10

info@cerius.nl

Lagedijk 1-3

1541 KA Koog aan de Zaan

FYSIEKE
KANTOOROMGEVING 

Indeling:  afstand tussen werkplekken

 Routing; veilige looproute markeren

Gebruik:  vergaderen, koffie etc. 

 Middelen: markeringen, barrières etc.

FACILITAIRE  SERVICES 

Schoonmaak: aanpassen werkprogramma

 Middelen: desinfecterende middelen

 Catering: assortiment en verstrekking

 Beveiliging: verhoogd toezicht

 Receptie: beschermen medewerkers

WERKAFSPRAKEN

 Afstand: houd 1,5m afstand

 Werktijden: verlengde kantoortijden

 Bezoek: bepaal wie op kantoor

kunnen komen

 Route: alleen met de klok mee

TECHNIEK & ONDERHOUD

Product: sanitair, ventilatie

 Middelen: contactloze bediening

 Gebruik: filter technieken

 Planning: wanneer onderhoud


