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Het nieuwe coronavirus 
(COVID-19) in NederlandWat moet je doen?

Voor meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel naar 0800-1351

Was je handen regelmatig. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
Schud geen handen.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Vermijd grote groepen (meer dan 100 personen).
Werk thuis als het kan.

Heb je geen klachten? 
Heb je (milde)verkoudheidsklachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, 

loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. 

Dan geldt de volgende extra maatregel:

Blijf thuis.

Het RIVM adviseert de overheid bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus.

Beperk (sociale) contacten.

12 maart 2020

NIEUWECORONAVIRUSCOVID-19

Vergeet niet:

Richtlijnen corona

Het is een bijzondere tijd voor iedereen,
dit vraagt om creatieve oplossingen 
binnen onze samenleving.

Laat Plaat je helpen met het kantoor veilig te 
maken voor uw werknemers.  
Als standbouwer kennen wij als geen ander 
de mogelijkheden van “tijdelijke bouw”.  

In deze brochure willen wij, door middel van 
enkele voorbeelden, laten zien wat wij zoal 
voor oplossingen hebben bedacht om 
kantoorruimtes, entree’s, recepties etc. veilig 
te maken. Ook zijn wij in staat om totaal 
oplossingen op maat te realiseren.

Wij denken graag met je mee en zijn altijd 
opzoek naar de nieuwste mogelijkheden.

SAMEN STAAN 
WE STERK  TEGEN

HET VIRUS!
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Voorbeelden Spatschermen 
Bureau’s

Om weer veilig met elkaar op kantoor te 
werken, kunnen wij diverse spatschermen 
op maat produceren.

Branding aan te passen
aan iedere huisstijl

Ideaal voor zit-/sta bureau’s
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Voorbeelden Spatschermen 
Vloer

Als standbouwer kennen wij als geen ander 
de mogelijkheden van “tijdelijke bouw”.  

Breng extra sfeer op kantoor

Te gebruiken als whiteboardwand
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Voorbeelden Spatschermen 
Receptie

Wij denken mee in meerdere oplossingen,
zowel budget als high-end.

Veilig bezoekers/klanten ontvangen
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Verbindingswand op maat

Familie en vrienden niet meer kunnen zien, 
wordt op lange termijn erg eenzaam.

Door middel van het plaatsen van tijdelijk 
standbouw wanden met een plexiglas raam 
kunnen wij, op een veilige afstand, van
elkaars gezelschap genieten.
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Totale (her)inrichting

Kantoren, scholen, horeca etc.
moeten allemaal op de schop door
alle richtlijnen, het is tijd voor een
nieuwe indeling!

Wij kunnen je helpen bij het maken
van een totaal oplossing voor het
her-inrichten van diverse ruimtes.

Van concept tot design en van productie
tot realisatie, wij kunnen het vanuit eigen 
beheer voor je verzorgen.
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Voorbeelden Vloerstickers

Te gebruiken voor aanduiding van de
afstand regeling en/of looproute.

Alternatief op de 
scheidingwanden

Houd elkaar op afstand
Creëer eenrichtingsverkeer
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Voorbeelden Overige
stickers

Te gebruiken voor aanduiding van de 
afstand regeling en/of looproute.

Geef elkaar de ruimte

Voorkom gedrang bij de entree

Branding aan te passen
aan iedere huisstijll
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Voorbeelden Visualisatie 
richtlijnen

Maak de richtlijnen extra duidelijk voor 
medewerkers/bezoekers Ook als LED variant

Gelieve rekening te houden met het volgende:

Branding aan te passen
aan iedere huisstijl
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Voorbeelden Desinfectie 
middelen

Zorg voor een duidelijk hygiëne punt voor 
uw medewerkers/bezoekers

In alle vormen en 
materialen te produceren

Desinfectie pomp
Branding aan te passen aan
iedere huisstijl
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