Maatregelen rond het Coronavirus
De maatregelen rond het Coronavirus zullen de komende maanden onze
samenleving beheersen. Ondertussen proberen we allemaal een weg te
vinden om ons normale leven zo veel mogelijk door te laten gaan. Voor ons
is dat: medewerkers van bedrijven voorzien van een mooie nieuwe look. Een
bezigheid die tot nu toe altijd veel te maken heeft met persoonlijk contact.
Ook in de 1,5-meter-afstand-samenleving willen wij hier graag mee verder,
want kleding leveren zonder persoonlijke service is eigenlijk geen optie voor
ons.
Uiteraard staat de gezondheid van uw en onze medewerkers voorop.
Zelf nemen wij de volgende extra maatregelen om de gezondheid en veiligheid van alle
dragers van onze kleding, onze medewerkers, klanten en bezoekers te waarborgen
D
 e Nederlandse overheid en het RIVM volgen wij op de voet om op de hoogte te
blijven van de laatste ontwikkelingen.
W
 e schudden geen handen zolang de autoriteiten ons dat opdragen.
W
 e nemen gepaste maatregelen voor persoonlijke hygiëne op de werkplek,
bijvoorbeeld het houden van ‘sociale afstand’ tussen medewerkers tijdens werk,koffie- en lunchpauzes.
W
 e laten medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken.
O
 ns beleid: als de medewerker een van de volgende symptomen ervaart: hoesten,
verhoging, koorts of kortademigheid, staan we erop dat hij of zij thuis blijft.
Voor het passen op locatie hanteren wij de volgende maatregelen
B
 ij het passen werken wij 1 op 1. Dat wil zeggen dat er in de ruimte waar gepast moet
worden alleen onze medewerker en uw medewerker aanwezig is. De overige collega’s
die nog moeten passen wachten in een andere ruimte.
E
 r is voldoende ruimte om de gevraagde afstand makkelijk te kunnen waarborgen.
Wij denken hierbij een circa 25 m2, zodat er voldoende plaats is voor 2 personen, een
rekje met kleding, een spiegel en een bureau.
E
 r is een bureau aanwezig met stoelen, zodat tijdens het noteren van de maten ook
voldoende afstand is tussen de personen.
E
 r is een mogelijkheid tot handen wassen in de buurt van de pasruimte.
E
 r is voldoende tijd ingepland tussen het passen van de medewerkers zodat onze
collega’s telkens tussendoor de handen kunnen wassen.
M
 edewerkers die verkouden zijn, of andere verschijnselen vertonen die met Corona te
maken zouden kunnen hebben worden niet geholpen. (als het goed is zijn deze ook
niet op de locatie aanwezig)
H
 et afspelden van kleding valt binnen de 1,5 meter. Ook hier hebben wij aan gedacht.
Onze dames zijn dermate ervaren dat zij kunnen inschatten wat de eventuele
aanpassing op een kledingstuk zou moeten zijn. Zij maken de inschatting, de
medewerker doet het kledingstuk uit. Zij spelden de ingeschatte aanpassing af op het
kledingstuk en de medewerker trekt het kledingstuk weer aan om te beoordelen.
Passen in onze showroom
Voor het passen in onze showroom zijn alle bovenstaande regels van toepassing.
Maatserie op locatie
Op verzoek doen wij u een maatserie van de gewenste items toekomen.
Reiniging
Na de pas-sessies worden de artikelen gereinigd.
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