


WELKOM TERUG BIJ MAREL

Dit zijn de eerste stappen in het terugkeer scenario.

COVID-19 heeft al onze levens beïnvloed. 

• Afstand houden

• Desinfectie

• Geduld hebben

Uiteraard heeft COVID-19 Ook invloed op de manier waarop we ons binnen Marel dienen te 

gedragen.

Om terugkeer van personen mogelijk te maken zijn er aanpassingen gedaan die als doel hebben de 

kans op verspreiding van het COVID-19 virus te minimaliseren.
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UITGANGSPUNTEN
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Naast alle maatregelen die genomen zijn, zijn jullie cruciaal in het terugkeer scenario.

Daarom is het van belang dat iedereen zich aan de regels houdt die bij Marel gelden.



TOEGANG TOT HET GEBOUW

Voor iedere afdeling is een toegang gedefinieerd waarvan 

gebruik gemaakt moet worden.

• Nadat je het gebouw bent binnengekomen handen 

desinfecteren bij de zuil die klaarstaat. Daarna kun je 

inklokken en je naar je werkplek begeven. 

4



LOOPROUTES
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• Looproutes zijn aangegeven met pijlen.

• Volg de pijlen naar je werkplek

• Hiernaast staan aangegeven welke soorten 

pijlen er zijn en wat deze betekenen.



GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

• In ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt worden is middels signalering aangegeven welke 

plaatsen niet gebruikt kunnen worden.

• Tafels

• Stoelen.

• Hangtafels

• Banken
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SPREEKKAMERS

Het houden van meetings is toegestaan mits de maximale 

capaciteit van een meeting room niet wordt overschreden. 

Ook in spreekkamers is de signalering aangebracht.

• Signalering mag niet worden verwijderd.

• LET OP mogelijkheden en aantallen in de spreekkamer 

zijn beperkt
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Begane grond:

Jakarta 3 

Des moines 2

Auckland 2

Santiago 2

Akashi 2

Birmingham 2

Bangalore 2

Lichtenvoorde 2

London 1 8

London 2 4

Moscow 10

Gainesville 1 8

Gainesville 2 5

Gardabaer 4

Nitra 2

Aarhus 4

Bangkok 2

Lenexa 2

Ho Chi Min 2

Boxmeer 6 alleen Manufacturing



MONDKAPJES

• Kom je binnen 1,5 meter van een collega dan is 

een mondkapje verplicht.

• Dit geldt niet voor passeren op looproutes.
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TOEGANG TOT DE PRODUCTIE

• Indirecte medewerkers hebben geen toegang tot de productie.

- Tenzij er toestemming is verleend door de manufacturing director.

- In de gehele productie afdeling is het dragen van veiligheidsschoenen en signaleringshesje 

verplicht. Ook op de looppaden!

• Indirecte medewerkers hebben geen toegang tot R&D.

- Tenzij er toestemming is verleend door de Innovation director.

- Na bezoek R&D heeft men geen toegang meer tot het Manufacturing gebied (10 dagen of 5 

dagen met negatief testresultaat).
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KANTOREN

• Werkplekken die niet gemarkeerd zijn kunnen 

gebruikt worden

• Niet gemarkeerde bureaus zijn flexplekken en 

worden gedeeld met collega’s.

• Aan het einde van de dag alle persoonlijke items 

verwijderen/meenemen.

• Bij het eerste bezoek graag je bureau leegmaken 

zodat we de kantoren naar de post COVID-19 tijd 

kunnen gaan inrichten.

• Iedereen haalt voor zichzelf koffie
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PAUZE

• Het restaurant bereid een select assortiment,  houdt 

hier rekening mee voor de lunch.

• Wel is er de mogelijkheid je lunch in het restaurant te 

nuttigen.

• Per sectie is er een tijdslot gereserveerd waarin je in 

het restaurant je lunch kunt nuttigen. Buiten deze 

tijden is toegang niet toegestaan.

• De openingstijden staan ook aangegeven bij de 

ingang van het restaurant.

• Tevens is er een bord geplaatst met de hygiëne 

voorschriften.
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TOILETTEN

• Nu het weer ietsje drukker wordt op de Marel locaties, zullen meer 

mensen de toiletten gaan gebruiken. Uiteraard gelden de 

hygiëneregels zoals grondig handenwassen. De wc’s worden 

vaker schoongemaakt dan normaal. 

• Ga niet een toiletruimte binnen als er al te veel mensen zijn en je 

geen afstand kunt houden. We doen hiervoor een beroep op je 

eigen verantwoordelijkheid. Denk gewoon na als het druk is en 

kom zo mogelijk een paar minuten later terug of zoek een ander 

toiletblok. 

• We hebben geen urinoirs afgeplakt, zoals je elders misschien ziet. 

Gebruik je gezonde verstand: ga niet vlak naast iemand anders 

staan. Ook hier vragen we van je om even na te denken.
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Mochten er nog vragen zijn of heb je suggesties geef deze dan door aan je  Manager

Hij zal eventuele feedback over jouw afdeling verzamelen en terugkoppelen naar het 

crisismanagement team.


