
SPIE stelt u   
een aanpak in 3 fases voor

Levering en plaatsing van de uitrusting 
+ aflevering van een document dat u
kunt gebruiken bij de interne communicatie.

In haar plan voor het heropstarten van onze economie heeft de regering 
een aantal richtlijnen en aanbevelingen opgenomen. De manier waarop 
die maatregelen dienen toegepast te worden, verschilt naargelang de 
sector, het bedrijf of het gebouw in kwestie.

Geheel in lijn met haar waarden, staat SPIE tot uw dienst om u te helpen deze nieuwe 
uitdagingen aan te gaan. Wij zorgen voor de complete transformatie/aanpassing van 
uw gebouw, zodat u zich verder kunt blijven concentreren op uw kernactiviteiten.

Oplossingen op maat om uw gebouwen 
aan te passen aan Covid-19

Een gesprek op afstand via Teams/Skype
Zoom om na te gaan wat uw noden zijn. Het is 
belangrijk dat SPIE tijdens dit gesprek een beeld 
krijgt van de al genomen maatregelen rond Covid19, 
zodat wij samen kunnen bepalen welke bijkomende 
aanpassingen nodig en/of gewenst zijn.

Een gesprek van maximaal 30 minuten aan de 
hand van een checklist opgesteld door ons ervaren 
team van preventieadviseurs en met concrete 
voorbeelden.

Een bezoek ter plaatse in uw gebouwen 
In functie van uw noden zal SPIE een bezoek ter 
plaatse brengen - met alle noodzakelijke maat-
regelen voor hygiëne en gezondheid - om een 
inventaris op te maken van de benodigde uitrusting.
De duur van dit bezoek komen we overeen tijdens 
het onlinegesprek, waarbij we rekening houden met 
de grootte van het gebouw. 
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SPIE, een gezamenlijke ambitie

Gardez vos distances
Hou je afstand



Regeling ventilatiegroepen (luchtrecuperatie, UV-systemen, enz.), toebehoren voor verschillende 
deurkrukken, installatie van plexischermen, vloersignalisatie, koortsmeetstation, digitale 
signalisatie, tijdelijke signalisatie, ontsmettingsstand, ...

Enkele voorbeelden van realisaties 
in verschillende gebouwen

safe
@worksafe
@work

Was of ontsmet  

je handen

Hou de tijd zo kort mogelijk 

om je maaltijd te nuttigen

Hou afstand van elkaar:  

zit alleen aan tafel of respecteer  

de aangebrachte markering

Ontsmet na je maaltijd 

je tafel en stoel met het 

beschikbare product

SPIE, een gezamenlijke ambitie

safe
@work
safe
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Breng het product aan  in je handpalm

Wrijf met je vingers  in je handpalmen

Wrijf je handpalmen  goed tegen elkaar

Je handen zijn schoon

SPIE, een gezamenlijke ambitie

Correct handen ontsmetten

20
sec

Gardez vos distances
Hou je afstand

Voor meer informatie, contacteer ons via: 
electricity.be@spie.com


