Draaiboek heropstart bureauwerk Homebase vanaf 8 juni:

0. Voorafgaandelijk:
De afgelopen 3 maanden hebben we gezien dat telewerk zeker mogelijk is binnen Stebo.
Een groot deel van ons werk leent zich ertoe en we zijn er technisch helemaal voor
geëquipeerd. Dit geeft mogelijkheden naar de toekomst.
Stebo is een organisatie van en voor mensen. Stebo is een innovatieve organisatie. Deze
innovatie wordt gecreëerd door en tussen mensen. ‘Invliegen’ blijft een noodzakelijk
onderdeel van ons DNA. Daarom bereiden we ons voor om terug (deels) naar de werkplek te
komen, in de meest veilige omstandigheden.
We streven naar een normalisatie in september. Ondertussen starten we gestaag op vanaf 8
juni, met onderstaande richtlijnen als vuistregels.
1. Algemeen
Om verspreiding van Covid-19 (en eigenlijk elke griep) te voorkomen zijn 4 maatregelen
belangrijk en dus ten allen tijde te respecteren:





Behoor je tot een risicogroep (zie https://stebo.be/faq/ ), bespreek eerst met uw arts
Goede handhygiëne
Niezen/hoesten in de elleboogplooi
Minstens 1.5m afstand houden van de andere persoon
 Bij symptomen van infectie, moet je jezelf onmiddellijk in quarantaine plaatsen en
Gül contacteren voor een tracing gesprek

2. Bureauwerk
Onder bureauwerk verstaan we werk waarvoor de aanwezigheid op bureau een meerwaarde
is tot noodzakelijk:






Administratief werk
Intercollegiaal overleg
Voorbereiden van Workshops, met input van collega’s
Voeling met collega’s/Stebo blijven houden
…

3. Richtlijnen naar terugkeer bureau
3.1


Pre-terugkeer
Voorafgaandelijke aan het terugkeren naar de bureau, worden een aantal
voorzorgsmaatregelen genomen:
o In de beginfase keren we niet plots terug met volledige capaciteit
o Bureau- en thuiswerk wordt afgewisseld indien mogelijk

o

o
o
o

3.2

Op de eilanden zijn we enkel gekruist en niet tegenover elkaar aanwezig,
tenzij met expliciete toestemming van de collega met eventueel een scherm
tussen
In de duo-bureaus is slechts 1 persoon aanwezig, tenzij met expliciete
toestemming van de collega met eventueel een scherm tussen
Iedereen heeft zijn/haar vaste zitplaats en maakt voorlopig enkel hier gebruik
van tenzij goed ontsmet
Voorlopig geen reizigers op Homebase: behalve de collega’s van LBB (zolang
de druk niet te hoog wordt)

Terugkeer zelf
 Aankomst
o We voorzien onthaal vanaf 15 juni
o Mogelijkheid tot handen ontsmetten aan ingang
o Stickers met afstand houden en routing zijn aanwezig
o Iedereen heeft zijn/haar kit ter beschikking (oa mondmaskers)
 Op de
o
o
o
o
o

bureau
De bureau wordt ontsmet indien men van bureau wisselt
Geen pennen/stiften/… doorgeven
deur(en)/venster(s) open om te verluchten
Geen klanten/opdrachtgevers/stakeholders … achter pivoterende deur
Printerlokaal: één per één binnen + mogelijkheid tot ontsmetten klavier en
deksel
o Indien ziek, thuisblijven en Gul op de hoogte brengen (zie punt 1)

 Toilet
o Mogelijkheid tot ontsmetten toilet
o Een per een binnen in de ruimte
o Kranen sluiten met papier (zie richtlijn aan wastafel)
 Pauze
o
o
o
o


3.3





maximaal 6 mensen gelijktijdig (= 1 per tafel), eventueel In 2 shiften eten.
Indien mogelijk buiten eten
Na eten, tafel opruimen en ontsmetten
Iedereen zet zijn afwas zelf in het afwasmachine

Buitengaan
o Tassen/glazen zelf in afwasmachine machine zetten

Vergaderingen met stakeholders
Geen water of koffie aanbieden
Afstand bewaren: 1.5 m en tussenstoelen wegnemen (Aula max 12 pers //
Ontmoeten max 6 pers)
Bezoekerstoilet laten gebruiken (toilet voor mensen met een beperking)
Ontsmetten tafels en stoelen na vergadering door organisator of alternatief zoeken
met Nadine en/of deelnemers




Deuren en ramen open om goed te luchten
Geen mobiliteit doorheen gebouw/niet achter pivoterende deur

4. Interne vergaderingen
 Enkel boven in Warroom, dus niet op eerste verdieping (aquarium)
 voldoende afstand (max 8 personen)
 Indien mogelijk, buiten

