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 Stap 1:
afspraak maken
U plant een reparatieverzoek in op www.swz.nl of u maakt een afspraak met
de medewerker van SWZ via (038) 468 01 23, optie 1 De medewerker vraagt
of u en uw evt. huisgenoten gezondheidsklachten (verkoudheid/griep/koorts)
hebben en of er sprake is van thuisquarantaine.
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 Stap 2:
onze vakman

 Stap 3:
20 voordeur
sec
aan uw

Voordat de vakman bij
u in de woning komt
desinfecteert hij zijn handen
en trekt handschoenen aan.
Hij belt bij u aan en neemt 1,5 meter afstand.
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U doet de deur open en de vakman vraagt of er
bij u of één van uw evt. huisgenoten sprake is van
gezondheidsklachten;
Zo ja; dan vertrekt hij weer zonder
werkzaamheden uit te voeren
Zo nee; dan komt hij de woning binnen

 Stap 4
afstand houden
De vakman verzoekt u 1,5 meter
afstand te houden en de werkplek
aan te wijzen. Samen met uw evt.
huisgenoten gaat u naar een andere
ruimte.
Let op: Zorg dat u met maximaal
2 personen in huis bent als er een vakman
langskomt.
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2 mensen komen voor uw reparatie. Met deze maatregel voorkomen
we dat er meer dan 4 personen in huis aanwezig zijn.

 Stap 6
vertrek
De vakman waarschuwt u als de
werkzaamheden klaar zijn en
vertrekt. De vakman vraagt u de
voordeur achter hem te sluiten.

Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip!
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 Stap 5
aan het werk
De vakman verricht
avoid crowds
zijn werkzaamheden.

 Stap 7
hygiëne
De vakman neemt buiten de
woning de verscherpte hygiëne
maatregelen in acht.

