
VEILIG WERKEN 
AAN ONS ENERGIENET

Onze medewerkers blijven 
thuis als zij zelf verkouden 
zijn, griep hebben of iemand 
in hun huishouden ziek is. 
Een andere medewerker 
neemt dan zijn werk over.

ZO WERKEN WIJ

STAP 1
De medewerker desinfecteert  
zijn handen en belt aan.

STAP 4
De medewerker blijft altijd op 
minimaal 1,5 meter afstand 
van u en uw huisgenoten. 
Ook terwijl hij aan het werk is.

STAP 2
De medewerker doet twee stappen  
achteruit en wacht tot u open doet.

STAP 5
De medewerker vraagt u de meterkast 
aan te wijzen, deze te openen en 
samen met uw huisgenoten naar 
een andere ruimte te gaan.

STAP 3
De medewerker vraagt aan de deur of u of iemand uit uw 
huishouden ziek of verkouden is.

STAP 6
De medewerker laat het u 
weten als hij klaar is en 
geeft aan of hij nog iets 
van u verwacht. 

? ?

STAP 3B
Zo ja, dan wenst hij u 
beterschap en vertrekt.

STAP 3A
Zo nee, dan vraagt hij of hij 
naar binnen mag komen.
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HELP ONS VEILIG TE WERKEN

Zorg dat de meterkast leeg,  
schoon en goed bereikbaar is.

Door ons samen aan deze manier van werken te houden, zorgen we ervoor dat u thuis gebruik kunt blijven maken van energie.  
Soms voeren medewerkers van onze aannemers de werkzaamheden uit. Meer weten over hoe wij omgaan met het coronavirus?  
Ga naar www.stedin.net. Alleen samen krijgen we corona onder controle: houd u aan de richtlijnen van de overheid.

•  Houd 1,5 meter afstand van onze medewerker.
•  Stay 1,5 meters away from others.
•  Mantenga una distancia de 1,5 metros.
•  Respectez une distance de 1,5 mètre avec autrui.
•  1,5 metrelik mesafenizi koruyun.
•  
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In publieke binnenruimtes* draagt onze medewerker een mondkapje. Tijdens het 
uitvoeren van het werk, doet de medewerker het mondkapje af en gebruikt dan de 
beschermingsmiddelen passend bij zijn werk.
*  Zoals overdekte winkelcentra, gemeentelijke instanties, algemene overdekte ruimte in flats, 

appartementencomplexen en stationshallen.


