Groningen, 16 april 2020
Betreft:
Omgangsregels naar aanleiding van Corona voor afdelingen Facilitaire en Technische zaken en de
afdeling Collecties.

Momenteel wordt er hard gewerkt door de medewerkers van de afdeling facilitaire en technische
zaken. Aangezien er vele richtlijnen afgekondigd zijn door het RIVM in verband met het Corona virus,
is het goed om de voorwaarden waaronder er doorgewerkt kan worden vast te stellen.
Graag zij vooropgesteld dat vanaf 13 maart sommige technische werkzaamheden geen doorgang
meer vinden en sommige activiteiten die gepland stonden, zijn naar achteren verschoven en zullen
voorlopig niet uitgevoerd worden. De richtlijnen van de overheid zijn helder en leidend; deze worden
allemaal opgevolgd. Dit betekent dat werkzaamheden soms anders uitgevoerd moeten worden om
aan de richtlijnen te kunnen voldoen.
Richtlijnen RIVM - minimaal 1,5 meter afstand, regelmatig handen wassen met anti-bacteriële zeep,
niezen en hoesten in elleboog, bij lichte verkoudheidsklachten of meer, thuisblijven.
Algemeen:





Bij het begin van de dag wordt expliciet aangegeven dat niemand gedwongen is om er te zijn.
De gezondheid van de medewerker of een onveilig gevoel gaat voor en betekent dat iemand
niet aanwezig hoeft te zijn. Ook als de situatie gedurende de dag veranderd.
Max. 2 mensen in een ruimte, ongeacht of deze mensen intern of extern zijn. Medewerkers
van de afdeling beveiliging kunnen op afstand hun taak uitoefenen.
Medewerkers van leveranciers (ic BAM, Lichtpunt etc.) houden zich aan de richtlijnen en
worden daar op aangesproken. Zo niet, dan kunnen de werkzaamheden niet verder
uitgevoerd worden.

Specifiek:





Geen handtekeningen op documenten, alles digitaal bevestigen. Geen fysieke spullen delen.
Eigen pennen, eigen mapjes, lampjes, laptop's etc.
Geen direct contact met mensen van een eventueel ander team elders in hetzelfde gebouw
tenzij dit begeleid wordt door een medewerker van het GM.
We lunchen elk apart en op gepaste afstand, ook apart van andere teams/medewerkers van
een andere organisatie.
Bewaren van de afstand, geldt altijd.

Afbouw en Opbouw exposities (deze situatie speelt nu nog niet):
Voor werkzaamheden aan alle tentoonstellingen dienen de volgende richtlijnen in acht te worden
genomen:


Kleine werken (minus anderhalve meter hoog/breed) mogen indien gewicht dat toelaat door
één art handler worden verplaatst.










Bij grotere, zware of complexe objecten moet beoordeeld worden of het verantwoord is
deze te verplaatsen; voor de veiligheid van het object en de medewerkers, kan er door het
Hoofd Collecties besloten worden een object onaangeroerd te laten.
Medewerkers werken verspreid door de ruimte en iedereen heeft een eigen 'werkplek'; voor
De Collectie geldt: maximaal 2 medewerkers per zaal.
Medewerkers gebruiken hun eigen materialen (schaar, mesje, pen, handschoenen).
Ontsmettingsmiddel aanwezig en genoeg handschoenen en materiaal.
Hondjes en trucks toegestaan, mits regelmatig ontsmet.
Werken worden transport klaar (verpakt en eventueel gepalletiseerd) in de expeditie gezet
op de dag van transport. De chauffeur hoeft daarmee de tentoonstellingszalen niet te
betreden. Bij het laden wordt de chauffeur door 1 medewerker geassisteerd.
Er mogen geen koeriers van GM mee op de wagen vanwege de beperkte afstand die je ten
opzichte van elkaar kunt handhaven. Een medewerker van het GM is altijd aanwezig bij
vertrek en bij aankomst van de wagen (zie ook vorige punt).
Sluiten dag af door af te stemmen met elkaar, liep het goed, was dit prettig/veilig en gaan we
morgen weer zo verder? Of zijn er aanpassingen noodzakelijke of heeft iemand nog andere
goede ideeën?

Af- of opbouwen van een tentoonstelling kan alleen wanneer richtlijnen ten aanzien van social
distancing, zoals deze nu bekend zijn gemaakt, worden versoepeld. De objecten op deze
verdiepingen zijn (doorgaans) dusdanig complex en/of omvangrijk, dat er met meerdere art handlers
op een klein oppervlak gewerkt moet worden.
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