
 

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen m.b.t. Covid-19 bij Desotec 
 

- De lift mag niet worden gebruikt. 
- Aan de receptie staat handgel, gelieve de handen te ontsmetten bij aankomst. 
- In de burelen wordt eenrichtingsverkeer toegepast, gelieve de pijlen op de grond te volgen.  
- Indien u zich voortbeweegt in de burelen (bijv. van en naar de vergaderzaal) is het dragen van een 

mondmasker verplicht. Wanneer u neerzit in de vergaderzaal moet het mondmasker niet gedragen 
worden. 

- Geen handen schudden als begroeting. 
- Hou de contactafstand tot anderen groter dan 1,5 meter. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, 

probeer de marge van 1,5 meter te benaderen en draag een mondmasker. 
- In de vergaderzaal dient steeds een stoel tussen gelaten worden. 
- Wanneer meerdere mensen in eenzelfde en afgesloten ruimte gedurende langere tijd aanwezig zijn, dient 

de ruimte geventileerd te worden door het openen van de deuren.  
- Desinfecteer de gebruikte materialen (zoals kantoormateriaal) dat ook door anderen wordt gebruikt en 

uw zitplaats bij het verlaten van de ruimte. 
- Onderhoud uw handhygiëne. Was/ontsmet regelmatig uw handen. 
- Gelieve niet naar onze kantoren te komen indien u zich ziek voelt of indien u in “intensief contact” bent 

geweest met iemand die positief is getest op Covid-19. 
- Probeer direct contact met mensen van Desotec zoveel mogelijk te beperken. Stel uw vragen per email 

zodat deze kunnen voorbereid worden en de interactietijd zo kort mogelijk kan worden gehouden. 
 
Alvast bedankt om deze maatregelen strikt op te volgen. 
 

Covid-19 related safety & health measures at Desotec 
 

- The elevator cannot be used. 
- Disinfectant gel is available at the reception desk, please disinfect your hands upon arrival. 
- One-way traffic is applied in the offices, please follow the arrows on the ground. 
- If you move around in the offices (e.g. to and from the meeting room), wearing a mouth mask is 

mandatory. The mouth mask does not need to be worn when sitting down in the conference room. 
- Don't shake hands as a greeting. 
- Keep a distance of 1.5 meters from others. If this is not possible in certain circumstances, try to approach 

the distance of 1.5 meters and wear a mouth mask. 
- In a meeting room, there must be an empty chair between each person. 
- If several people are present in the same and closed space for a longer period of time, ventilate the space 

on a regular basis. 
- Disinfect the materials used (such as office materials) that are also used by others and the place where 

you sat when you leave your place. 
- Maintain your hand hygiene. Wash / disinfect your hands regularly. 
- Please do not come to our offices if you feel ill or if you have been in “close contact” with someone who 

has tested positive for Covid-19. 
- Try to limit direct contact with Desotec employees as much as possible. Ask questions by email so that 

they can be prepared in advance and the interaction time is kept to a minimum. 
 

Thank you in advance for following these measures strictly. 
 


