
BDO 
KANTOORBELEID 
VOOR BEZOEKERS

Veilig samenwerken op 1,5 meter afstand 

Vanwege het coronavirus en de richtlijnen die het RIVM en het kabinet naar aanleiding 
hiervan hebben opgesteld, hanteert BDO een aangepast kantoorbeleid gebaseerd op  
1,5 meter afstand. Dit vraagt om de nodige aanpassingen tijdens een bezoek aan ons 
kantoor. Hieronder vindt u onze aanpak en het beleid voor bezoekers, zodat we samen 
zorgen voor een veilige kantooromgeving. 

Aanpak  
Wij hebben onze kantoren volledig ingericht op veilig samenwerken op 1,5 meter afstand, zodat 
we zowel onze medewerkers als bezoekers veilig kunnen ontvangen. Binnen BDO werken we 
nog zoveel als mogelijk vanuit huis en organiseren we overleggen daar waar mogelijk via 
digitale kanalen. Hierdoor beperken we onnodig reizen en kantoorbezoek. Indien een bezoek 
aan het kantoor noodzakelijk is, houden onze medewerkers zich aan het medewerkersbeleid dat 
gebaseerd is op veilig samenwerken op 1,5 meter afstand. Om het besmettingsgevaar zoveel 
mogelijk te beperken, hebben we ook extra aandacht voor de algemene schoonmaak van het 
pand en stellen we hygiënemiddelen op elke verdieping beschikbaar.   

ALGEMEEN

 X In het algemeen geldt: blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden of koorts;

 X Houd in en om kantoor altijd 1,5 meter afstand;
 X Houd u aan de (algemene) hygiënemaatregelen die hieronder staan vermeld;
 X Volg de looprichting en/of de markering op de vloer indien deze aanwezig zijn;
 X Houd in de gangen zoveel mogelijk rechts;
 X Bij vragen, suggesties of opmerkingen over dit protocol kunt u terecht bij onze gastvrouwen.

Hygiëne 
 X Desinfecteer uw handen bij binnenkomst met de beschikbare middelen;
 X Was regelmatig uw handen;
 X Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts eenmalig (en gooi deze  

vervolgens direct weg en was uw handen); 
 X Schud geen handen;
 X Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. 

IN EN OM KANTOOR 

Looproute
 X Volg de looprichting en/of de markering op de vloer indien deze aanwezig zijn;
 X Houd in de gangen zoveel mogelijk rechts;
 X ‘Uitgaand verkeer’ (bijvoorbeeld bij ingang, liften en vergaderruimtes) heeft voorrang.

Liften
 X Maximaal één persoon tegelijkertijd in de lift, tenzij anders is aangegeven bij de lift; 
 X Zorg voor schone handen vóór het aanraken van de liftknoppen;  
 X Tip: bedien de lift met uw elleboog om besmettingsgevaar te beperken; 
 X Controleer op voldoende afstand of de lift vrij is. Indien dit niet het geval is, wacht dan op 

voldoende afstand van de liftdeur tot de persoon de lift verlaten heeft;
 X Zorg bij het verlaten van de lift voor voldoende afstand indien er iemand bij de lift staat;
 X In het geval van maximaal twee personen in de lift: in de lift is met tape aangegeven waar u 

kunt staan. Indien er twee personen in de lift staan en de achterste persoon de lift eerder wil 
verlaten, dient de persoon bij de liftdeur ook uit te stappen om te zorgen voor voldoende 
afstand.

Trappenhal
 X Kijk de trap op en af;
 X Indien zich hier iemand bevindt, verlaat dan het trappenhuis totdat de betreffende persoon 

gepasseerd is; 
 X Komt u in de trappenhal een tegenligger tegen, dan heeft de persoon die de trap oploopt 

voorrang op de personen die daalt.

Toiletten
 X Reinig indien gewenst het toilet voor gebruik middels de aanwezige middelen en spoel het toilet 

na gebruik door met de toiletbril omlaag. De toiletten worden dagelijks schoongemaakt;

Vergaderruimtes OP BDO-KANTOOR 
 X Houd voldoende afstand bij het betreden en verlaten van de vergaderruimte;
 X Controleer of de vergaderruimte vrij is. Indien dit niet het geval is, wacht dan op voldoende 

afstand van de deur tot de personen de ruimte hebben verlaten;   
 X Betreed en verlaat de ruimte één voor één; 
 X Alle vergaderruimtes zijn ingericht op het houden van 1,5 meter afstand. Laat de stoelen 

daarom op hun plek staan; 
 X In de vergaderruimte zijn hygiënemiddelen beschikbaar. Deze kunnen gebruikt worden indien  

gewenst. De vergaderruimtes worden in ieder geval dagelijks schoongemaakt;  
 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
Samen zorgen we voor een veilige kantooromgeving!


