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Inzake interne richtlijnen m.b.t. COVID-19 (Coronavirus) 

 

Het coronavirus is nu ook in Suriname vastgesteld. We zullen de volgende maatregelen treffen om onze collega’s, hun 

families, geliefden en kennissen te helpen beschermen, maar vooral ook om onze sociale verantwoordelijkheid te 

nemen jegens kwetsbare ouderen en andere risicogroepen met een onderliggende ziekte.  

 

De regering van Suriname en het Nationaal Covid-19 Management Team adviseren het volgende: 

• Woont u geen openbare bijeenkomsten (meer dan 100 personen) bij. 

• Weersta de gewoonte om uw gezicht aan te raken. 

• Was uw handen met zeep en water (minimaal 20 seconden) en droog ze daarna goed af of gebruik een hand 

desinfecterend middel op alcoholbasis. 

• Bedek uw neus en mond met een tissue bij het hoesten of niezen (en gooi die daarna weg). 

• Hoest en nies in de boeg van de elleboog indien er geen tissue beschikbaar is. 

• Bewaar een veilige afstand van minimaal 1.5 meter. 

• Zorg voor versterking van uw immuunsysteem. 

 

Naast deze adviezen, hebben Gom Food Industries N.V., Gom Sales & Agencies N.V. & Gom Group N.V.  per heden 

het volgende ingevoerd: 

• Fysiek contact met leveranciers, contracters en collega’s zoveel als mogelijk vermijden 

• Bij griepverschijnselen (hoesten en/of koorts > 37.3 ℃) of als u medicatie ervoor heeft gebruikt (paracetamol, 

ibrufen) thuisblijven en contact opnemen met BOG op 178 of 8836643 (WhatsApp) 

• Kantoorbezoek van contracters en overige bezoekers alleen op basis van telefonische afspraak 

 

Interne richtlijnen op kantoor/uw werkplek: 

Alle medewerkers gezamenlijk de verplichting: 

• Regelmatig desinfecteren van:  

− deurhendels 

− schakelaars 

− laptops/PC’s inclusief toetsenborden en muizen 

− printers en scanners 

− bureaubladen, tafelbladen, stoelen, etc.  

− knoppen van toiletcistrens en toiletbrillen 

− kranen 

− zeep en alcoholdispensers 

− telefoons, telefoonhoorns en telefoonschermen 

− trapleuningen 

− van de auto’s: stuur & stuurhoezen, hendels en versnellingspoke. 

 

• Bezoekers die op afspraak komen worden bij de wachter voorzien van handsanitizer gel om hun handen te 

ontsmetten of begeleidt naar een plek om hun handen met water en zeep te wassen alvorens zij toegang verkrijgen 

tot bedrijfsruimten. 

• Indien er stukken/ bonnen etc. moeten worden opgehaald of aangeleverd, geschiedt dat bij voorkeur bij de 

hoofdtoegangsdeur en wel middels het bewaren van een veilige afstand (1.5 meter). 

• Betalingen doen wij zoveel als mogelijk digitaal (internet banking). 

• Eten en drinken geschiedt in maximale groepen van 9 personen (3 per tafel). 

      Dit kan betekenen dat er afgeweken moet worden van de vaste schafttijden. 

• De bode dient met handschoenen en mondkapje het bedrijf van de klant te betreden en daarna te desinfecteren 

alvorens weer in het busje te stappen. Bode dient eveneens de veiligheidsregels van de klanten op te volgen 

(max aantal mensen in een ruimte, eerst handen ter plekke wassen enz.) 
• Indien blijkt dat het positief is dat u of iemand in uw directe omgeving het Coronavirus heeft opgelopen, dan vragen 

wij u dringend om Gom Food Industries N.V. daarvan op de hoogte te stellen. 

 

Wij samen, ook uw thuisbasis, moeten NU handelen om de verspreiding en daarmee verstrekkende gevolgen van 

COVID-19 te beperken. De belangrijkste wijze van preventie is het hanteren van hygiëne. Naast hierboven genoemde 

aandachtpunten is het belangrijk dat u de algemene berichtgeving volgt (https://covid-19.sr/) van de bevoegde 

instanties. Wij staan open voor suggesties, aanpassingen en uitbreiding van deze richtlijnen uwerzijds.  

https://covid-19.sr/

