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Maatregelen onderhoudspartners van WormerWonen ter 
voorkoming van corona besmetting 

Medewerkers schudden geen handen en houden afstand van bewoners 

De medewerkers van onze onderhoudspartners schudden tijdelijk geen handen. Ze houden 
minimaal 2 m afstand van u en uw gezinsleden. Wij verzoeken u om ook deze afstand in acht te 
nemen.  

Bij het inplannen van een onderhoudsafspraak vragen medewerkers van onze 
onderhoudspartners of u of een van uw gezinsleden klachten (verkoudheid, hoesten of 
koorts)  heeft 

Is het antwoord ja? Dan wordt er geen afspraak gemaakt. U kunt contact opnemen voor een 
nieuwe afspraak als al uw gezinsleden zijn hersteld.   

Is er een onderhoudsafspraak met u ingepland en heeft u of een van uw gezinsleden 
klachten (verkoudheid, hoesten of koorts)? 

Dan verzoeken wij u om de afspraak af te zeggen. U kunt contact opnemen voor een nieuwe 
afspraak als al uw gezinsleden zijn hersteld.   

Medewerkers van onze onderhoudsbedrijven vragen of u klachten (verkoudheid, hoesten 
of koorts) heeft voordat zij uw woning binnenkomen. 

Is het antwoord ja? De medewerker van onze onderhoudspartner zal uw woning niet 
binnenkomen. Het onderhoud wordt uitgesteld. U wordt verzocht om contact op te nemen als al 
uw gezinsleden zijn hersteld. 

Houd afstand, verlaat de ruimte waarin werkzaamheden worden verricht. 

Gedurende de werkzaamheden dienen u en uw gezinsleden zich niet in de ruimte te bevinden 
waar de medewerker van onze onderhoudspartner werkzaamheden verricht.  
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Medewerkers mogen geen gebruik maken van uw toilet of in uw woning etenswaren 
nuttigen.  

Komt een medewerker een (spoed)reparatie of onderhoud bij u verrichten dan mag de 
medewerker in verband met besmettingsgevaar geen gebruik maken van uw toilet of in uw 
woning etenswaren nuttigen. In geval van projectmatig onderhoud, zal onze onderhoudspartner 
zorgen voor een toilet/schaftwagen.  

Wij vragen u om de ruimte waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden schoon en 
indien nodig ontruimd op te leveren.  

Zo kan de medewerker veilig zijn werk doen. Ook vragen wij u de ruimte voorafgaand aan de 
afspraak en na afloop goed te luchten/ventileren.  

Om besmetting te vermijden zal de medewerker in bijzijn van de bewoner (2m afstand) uit 
naam van de bewoner voor akkoord tekenen.  

U hoeft dus niet zelf de bon te tekenen.  

Medewerkers die klachten (verkoudheid, hoesten of koorts) hebben blijven thuis. 

Onze onderhoudspartners zorgen ervoor dat medewerkers die melden dat zij klachten hebben 
thuis blijven.  

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

T 075 642 6421 

E info@wormerwonen.nl

Bedankt voor uw medewerking. 

Het is belangrijk voor uw en onze veiligheid én voor een voorspoedig verloop van de 
werkzaamheden dat iedereen zich aan bovenstaande regels houdt.  


