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PROTOCOL MAATREGELEN I.V.M. COVID-19    8 NOVEMBER 2021 

 

N.B. Dit is een levend document, waarin in de loop van de tijd aanpassingen toegepast zullen worden. 

 

Algemeen 

▪ LinQue Consult volgt de richtlijnen van het RIVM en de overheid en vervolgens evt. aanvullende 

specifieke afspraken met klanten, i.c. vooral scholen. 

▪ Onze medewerkers werken waar mogelijk online met de klanten.  

▪ Als medewerkers op scholen of andere instellingen aan het werk zijn, dan zijn zij alert op de 

maatregelen van deze organisatie en een veilige manier van werken (voor zichzelf en de klant). 

Binnen de eigen organisatie 

LinQue Consult past ook binnen de eigen organisatie de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. 

Specifiek zijn ook de volgende maatregelen van kracht:  

 

• Medewerkers met corona gerelateerde klachten blijven thuis en gaan niet naar het kantoor van 

LinQue of naar een klant. 

• Wanneer een medewerker gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat de 

medewerker naar huis. 

• Medewerkers die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysieke 

aanwezigheid. 

• Medewerkers van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van 

fysieke aanwezigheid. 

• Medewerkers blijven thuis bij de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 

moeilijk ademen, koorts.  

• Een personeelslid dat zich wel zorgen maakt over mogelijke besmetting, gaat hierover in een 

gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan 

worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. 

Hygiène op kantoor LinQue 

▪ Ook binnen het kantoor houden we ons aan de RIVM maatregelen. 

▪ Tussen medewerker, consultant-klant, onderling houden we zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.  

De vergaderkamer is hierop aangepast. 

▪ We helpen elkaar ons aan de afspraken te houden. 

▪ Alle ruimtes worden goed geventileerd. 

▪ Er is aanwezig: desinfecterende handgel, zeeppompje, papieren handdoekjes, oppervlaktesprays. 

Iedereen die op kantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. 

Vervoer 

▪ We reizen zoveel mogelijk met de eigen auto. 

▪ Als we reizen met het openbaar vervoer, zorgen we ook in de trein, bus, taxi voor 1,5 meter afstand 

en dragen we een mondkapje. 

▪ We streven naar zo min mogelijk verplaatsingen. 

Voor iedereen, LinQuers en klanten, geldt: eigen verantwoordelijkheid nemen is belangrijk! 


