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Omdat het aantal COVID-19 besmettingen verder blijft stijgen, heeft Verbrugge International besloten om 
zijn maatregelen binnen de verschillende divisies verder aan te scherpen. Deze specifieke maatregelen 
dienen ervoor de verspreiding van het COVID-19 virus verder te voorkomen en zijn in lijn met de richtlijnen 
van de overheid. Deze maatregelen zijn vanaf donderdag 1 oktober 2020 van kracht en worden voortgezet 
zolang het COVID-19 virus actief is.  
 

RICHTLIJNEN VOOR TOEGANG DOOR DERDEN 
 
Verbrugge Terminals zet zich in om haar logistieke operaties en operationele activiteiten op haar terminals 
continue verder te zetten. Er zijn aangepast maatregelen, die gelden voor derden, dat wil zeggen; 
bezoekers, chauffeurs, overheidsfunctionarissen, contractors, leveranciers en surveryors, verder te noemen 
‘bezoekers’, voordat ze een locatie van Verbrugge Terminals kunnen betreden. Daarnaast en in overleg met 
het RIVM moeten de volgende tijdelijke richtlijnen in acht worden genomen: 
 

A) VOOR AANKOMST: 
1) Maak een afspraak met uw contactpersoon bij Verbrugge Terminals voor uw bezoek.   

 
2) Vanaf het moment dat een bezoeker één van de symptomen ervaart die verband kunnen 

houden met het COVID-19-virus, namelijk koorts, zwaar hoesten of ademhalingsproblemen, 
dringen wij er bij de bezoeker op aan, contact op te nemen met de opdrachtgever om 
informatie over de situatie te verstrekken en contact op te nemen met een arts voor verdere 
diagnostiek. 
 

3) Bezoekers worden aangeraden om thuis te blijven en zich te laten testen wanneer zij 
symptomen ondervinden die verband kunnen houden met het COVID-19 virus. 

 
4) Het reisadvies van de overheid geeft ook informatie over reizen 

vanuit verschillende landen naar Nederland. Bezoekers uit landen 

met een code GEEL kunnen sinds 15 juni 2020 op de locaties 

toegestaan worden. Voor de landen met de code ORANJE of 

ROOD wordt aangeraden eerst contact op te nemen met uw contactpersoon van Verbrugge 

Terminals en/of ons COVID-19 of QHSSE Team. Omdat de situatie voortdurend wijzigt 

verzoeken wij u volgende link te willen raadplegen: 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/vragen-en-

antwoorden-reisadviezen-coronavirus.  

 
B) BIJ AANKOMST OP LOCATIE: 

1) COVID-19 regels en beperkingen zijn van toepassing op de locaties van Verbrugge Terminals: 
➢ Bij binnenkomst wordt u geacht om uw handen te desinfecteren.  
➢ Was uw handen regelmatig, bijvoorbeeld na het aanraken van metaal, hout, plastic etc.  
➢ Bij de verschillende hoofdingangen staan desinfectiezuilen. Indien nodige, zijn in deze 

zuilen zijn ook mondkapjes aanwezig. We adviseren u deze te dragen.  
➢ Waar mogelijk, vragen we u uw eigen mondkapje te verzorgen.  
➢ Het dragen van een mondkapje is verplicht: 

a. In alle gemeenschappelijke ruimtes. 
b. Wanneer u contact heeft met een ander persoon. 

➢ Respecteer altijd een fysieke afstand van minimaal 1,5 meter aan ten opzichte van andere 
personen. 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/vragen-en-antwoorden-reisadviezen-coronavirus
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/vragen-en-antwoorden-reisadviezen-coronavirus
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➢ Hoesten en niezen in de elleboog. 
➢ Fysiek contact is niet toegestaan; schud geen handen, ed.  
➢ Neem een eigen pen mee om de formele papieren bij de vrachtdiensten in te vullen. 
➢ Blijf te allen tijde in uw voertuig/schip/trein tenzij anders afgesproken. 
➢ Indien u een verhoogde lichaamstemperatuur heeft die meer dan 38°C bedraagt of indien u 

enige ziektesymptomen ondervindt die kunnen duiden op besmetting met het COVID-19 
virus verzoeken wij u contact op te nemen met de opdrachtgever om informatie te 
verstrekken over uw situatie alsook contact op te nemen met een arts voor verdere 
diagnostiek.  

 
2) Documenten; Deze moeten worden gescand en verzonden door; e-mail, sms en/of WhatsApp 

aan de betreffende persoon(en) of, indien behandeld in 'hardcopy' met de nodige afstand en 
alertheid. Bovendien kunnen op elke locatie van Verbrugge Terminals alternatieve wijze van 
overdracht van documenten worden geïmplementeerd. 
 

3) Algemene mededelingen/instructies; Deze zullen worden uitgevoerd door het gebruik van 
mobiele telefoons, radio's of verbale communicatie, de fysieke afstand van minimaal 1,5 meter 
in acht houdend.  

 
* We reinigen kritische contactpunten regelmatig met alcohol of zeep gebaseerd 
ontsmettingsmiddel, bijvoorbeeld apparatuur, gereedschap, deurgrepen, trappen etc. 

 
C) CRISISBEHEERSING - Wat te doen als een bezoeker tekenen van infectie heeft? 

1) Indien een bezoeker tekenen van het COVID-19 virus heeft, zal de bezoeker de locatie van 
Verbrugge Terminals niet kunnen betreden en zal hij/zij worden verzocht om; 
➢ De locatie van Verbrugge Terminals te verlaten. 
➢ Contact op te nemen met de opdrachtgever om informatie te verstrekken over de situatie. 
➢ Contact op te nemen met een arts voor verdere instructies.  
➢ De Nationale Richtlijnen Gezondheidszorg van het RIVM te volgen en te respecteren, welke 

te vinden zijn via de link: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. 
 

D) CORONAKIT: 
Indien nodig kan een "Corona Safety Kit" aangeboden worden die bestaat uit de volgende items: 

➢ 5 wasbare gezichtsmaskers 
➢ 1 klein flesje gel op alcoholbasis 
➢ 1 klein pakje desinfectiedoekjes 

De corona-veiligheidskit kunnen aangekocht worden bij de aanmeldbalie van de verschillende 
locaties en dit voor de prijs van € 15 per pakket. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
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E) ONDERSTEUNING: 

Verbrugge Terminals begrijpt dat extra ondersteuning nodig kan zijn tijdens deze aanvullende 
tijdelijke maatregelen. Hiervoor vragen wij u contact op te nemen met uw contactpersoon van 
Verbrugge Terminals. Deze zal u de nodige hulp en begeleiding bieden. 
 
Verbrugge Terminals wil nogmaals benadrukken dat binnen de huidige situatie en doormiddel van 
pro-actieve communicatie, het voor ons van het grootste belang is om de impact op onze 
medewerkers, klanten en partners te beperken. 
 
In geval van nood, kan Verbrugge Terminals hulp bieden, als wordt vastgesteld dat de bezoeker 
tekenen van besmet met het COVID-19-virus. Dan zal het RIVM het protocol activeren over wat de 
volgende stappen zijn. Hier zal Verbrugge Terminals dan de richtlijnen van het RIVM volgen. 
 
Alle informatie kan eveneens geraadpleegd worden op onze website:  
 
https://www.verbruggeinternational.com/nl/corona-virus/ 
 
We vertrouw en op uw begrip en volledige samenwerking. Aarzel niet om contact op te nemen met 
uw contactpersoon van Verbrugge Terminals. 

 
 

 

https://www.verbruggeinternational.com/nl/corona-virus/

