
Botanische tuin “Hortus Overzee” Soembastraat 83 1782 SM Den Helder 

Correspondentieadres: Postbus 123 – 1780 AC Den Helder 
Tel.nr. 0223-614206 email: info@hortusoverzee.nl 
Bankrekening NL16 ABNA 086.05.88.734                                                                            

                   t.n.v. Stichting De Oranjerie 
                                                                           www.oranjeriedenhelder.nl    www.hortusoverzee.nl 
 

Ingeschreven KvK Alkmaar, nr. 37068947                                          Lid van de Vereniging van Botanische 
Tuinen 

     
 
 
 

Hierbij een aantal richtlijnen m.b.t. het coronavirus om de werkomgeving veilig te houden. 

Hygiëne 

Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en 

verkoudheid kunnen geven: 

- Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis 

van alcohol. 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

- Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal en gooi ze na 

gebruik direct weg. 

- Schud geen handen. 

- Houd minimaal 1,5 meter afstand. 

Let erop dat jouw collega’s zich hieraan houden en spreek ze erop aan als ze dat niet doen. Wij zullen 

ervoor zorgen dat er voldoende zeep etc. aanwezig is, en dat de oppervlakten waar het virus zich kan 

hechten met regelmaat schoongemaakt worden. 

Wat als je ziekteverschijnselen vertoont 

Als je ziekteverschijnselen vertoont meld dit dan. Ziekteverschijnselen zijn als je koorts hebt (meer 

dan 38 graden Celsius), je moet hoesten en bent benauwd. Blijf dan thuis en neem contact op met de 

huisarts. Als de ziekteverschijnselen zich voor het eerst voordoen terwijl je aan het werk bent dan 

moet je dit direct melden aan je leidinggevende en direct naar huis gaan, contact met anderen 

vermijden. Bedenk als je thuis bent welke collega’s recent in je nabijheid zijn geweest en geef dat 

telefonisch door aan je leidinggevende. 

Bezoekers op het terrein als we weer open gaan 5 juli a.s. 

Op 5 juli gaan we weer open voor bezoekers. Er is een protocol opgesteld waaraan bezoekers zich 

dienen te houden in verband met de veiligheid van iedereen. Deze regels zullen aan alle werknemers 

uitgedeeld worden zodat eventueel jullie bezoekers kunnen aanspreken indien zij zich hier niet aan 

houden. 

Gezondheid gaat voor alles!  
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