
Volg de richtlijnen van het RIVM

Samen voor een 
veilige marktplaats

Kom alleen naar de marktplaats als dat noodzakelijk is
•  Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
•  Dit geldt ook bij het reizen van en naar de markplaats.

Maak uw werkruimte (box) Corona-proof
•  Een mondkapje is verplicht in alle open ruimtes, dus ook op de afl everstrook en niet-afgeschermde 

ruimtes naast de boxen.
•  In de afgeschermde boxruimtes is de huurder/werkgever zelf verantwoordelijk voor het naleven van 

de richtlijnen. Wij adviseren ook hier nadrukkelijk het gebruik van mondkapjes.
•  Medewerkers van Royal FloraHolland komen alleen in de box indien 1,5 meter afstand gehouden 

kan worden.

Beperk het aantal bewegingen en contacten
•  Rijd niet onnodig heen  en weer over de marktplaats.
•  Vermijd zoveel mogelijk fysiek bezoek van uw contacten.

•   Heeft u klachten?  Laat uzelf testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. 
Blijf bij een positieve test thuis om uit te zieken. De GGD zal u uitgebreid 
informeren wat u verder moet doen. Het is belangrijk dat u zelf uw huisarts, 
werkgever en/of bedrijfsarts informeert.

•  Kom NIET naar de marktplaats bij een corona-infectie van uzelf, 
een gezinslid of huisgenoot.

•  Kom NIET naar de marktplaats bij verkoudheidsklachten, hoesten, 
benauwdheid, verhoging of koorts van uzelf. 

•  Kom NIET naar de marktplaats bij verkoudheidsklachten in combinatie 
met benauwdheid en/of koorts van een gezinslid of huisgenoot.

Hoest en nies in 
je elleboog

Schud geen 
handen

Houd 1,5 meter 
afstand van 
elkaar

Gebruik 
papieren tissues

Was regelmatig 
uw handen of 
gebruik 
desinfecterende 
handgel

1,5 m

Heeft u vragen, zorgen of tips dan kunt u contact opnemen met +31 (0)88-789 8989 
of meldpuntcorona@royalfl oraholland.com.

Draag een 
mondkapje in 
publieke 
ruimtes

Meld 2 of meer besmetting binnen uw bedrijf, wanneer deze besmettingen aan elkaar gerelateerd 
zijn. Dus besmetting op dezelfde plek of binnen 10 dagen. Ook zullen wij u informeren indien bij ons 
meerdere medewerkers zijn besmet op dezelfde plek en/of binnen dezelfde periode. Samen kunnen 
we met strikte maatregelen de verspreiding van het virus voorkomen.
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