
Een overzicht van de maatregelen (laatste wijziging 21 juni 2021): 
 
Wie klachten heeft, gaat niet werken en wordt ziek gemeld. Laat je dan ook testen bij de GGD. Het 
gaat om de volgende klachten: 
- hoesten of 
- verkoudheid of 
- koorts (meer dan 38 graden) 
- Ook als iemand in je huishouden benauwd is of koorts heeft, moet je thuisblijven tot de testuitslag 
van je huisgenoot bekend is.  
 
Wie geen klachten heeft, kan aan het werk, waarbij het advies is bij kantoorfuncties om waar 
mogelijk – na afstemming met de leidinggevende – thuis te werken. Ook als iemand anders in je 
huishouden koorts heeft of benauwd is, moet je thuis blijven tot de testuitslag van je huisgenoot 
bekend is. Bekijk de speciale kaart ‘wat te doen in verschillende situaties’ voor meer details hierover. 
Handen schudden doen we niet meer. We blijven op 1,5 meter afstand van elkaar. Was vaak je 
handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Blijf weg van 
drukke plekken.  
 
We hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar. Dus collega’s die zijn komen werken maar één van 
de bovenstaande klachten hebben, worden door hun leidinggevende naar huis gestuurd. Het is 
belangrijk je bij de GGD te laten testen: je kunt weer gaan werken als de testuitslag bekend is en de 
resultaten hiervan aangeven dat je geen corona hebt.  
 
Gedetacheerde medewerkers en medewerkers die bij klanten op locatie werken, volgen de regels 
van de klant/inlener en natuurlijk ook het advies van het RIVM. 
  
Weer aan het werk 
Ben je weer volledig hersteld? Of is je thuissituatie veranderd en kun je weer aan de slag? Meld je 
dan bij je leidinggevende of consulent en ga weer aan het werk. Let op: de voorwaarde is natuurlijk 
wel dat je GEEN klachten hebt (hoesten, verkoudheid of koorts (meer dan 38 graden)) en dat 
niemand anders in je huishouden koorts of benauwdheidsklachten heeft.  
 
Thuiswerken  
De regel voor thuiswerken verandert vanaf 26 juni. Geleidelijk kunnen we weer meer (ongeveer de 
helft van je werktijd) naar kantoor komen. Uiteraard geldt op kantoor altijd de 
anderhalvemeterregel, ook in de lift of de kantine. Het kabinet roept op om zoveel mogelijk buiten 
de spits naar kantoor te gaan.  

Trainingen en bijeenkomsten 
Opleidingen en trainingen zoals die worden georganiseerd door de afdeling Opleidingen van HR 
Services gaan weer door. Ook de trainingen en bijeenkomsten van Participatie zijn weer toegestaan. 
Dat gebeurt volgens de coronaregels zodat het veilig kan plaatsvinden.   
 
Activiteiten Lekker in je vel 
De activiteiten van Lekker in je vel worden coronaproof gegeven. Het actuele overzicht van de 
activiteiten vind je in de Ons IBN Krant van begin juli en in de Ons IBN App.  
 
Pauzemomenten aangepast 
De pauzemomenten zijn meer verspreid.  
 
 



Werken in groepen 
Op de productievestigingen en bij de kwekerijen wordt ervoor gezorgd dat er in het werk ruimte is 
om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.  
 
Jubileumfeest  
Grote evenementen zijn pas weer toegestaan als er een vaccin is.  Voor ons jubileumfeest betekent 
dit dat we het moeten verplaatsen. Op dit moment is nog niets te zeggen over een nieuwe datum, 
maar wees gerust: van uitstel komt geen afstel ook al duurt het nu wat langer! Als alternatief voor 
het jubileumfeest heeft op 3 oktober 2020 een online show plaatsgevonden.  

Medisch mondmasker in groepsvervoer 
Het gebruik van een medisch mondmasker is vanuit de sector taxivervoer voorgeschreven in het 
groepsvervoer. Ook de hoeveelheid gelijktijdig te vervoeren medewerkers per bus is vastgesteld. De 
medewerkers die gebruik maken van het groepsvervoer worden over de geldende maatregelen 
steeds persoonlijk geïnformeerd.  

Mondkapjes bij IBN 
Vanaf 26 juni is er geen mondkapjesplicht meer bij IBN. Alleen binnen op plaatsen waar je op geen 
enkele manier 1,5 meter afstand kunt bewaren, is het gebruik van een mondkapje verplicht. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het volgen van een individuele instructie. Hier zijn mondkapjes (net zoals in 
het openbaar vervoer) wel verplicht. Op locatie bij de klant/ inlener worden de regels van de 
klant/inlener gevolgd. Wil je een mondkapje dragen, dan mag dat natuurlijk altijd. Houd je ook dan 
steeds aan de basisregels! 


