
Wilt u uw woning/kamer op de dag 
van de afspraak goed ventileren? 
En de ruimte waar gewerkt moet 
worden goed bereikbaar maken?

Geef elkaar en onze medewerkers de ruimte…

Is uw situatie tussen het maken 
van de afspraak en de afspraak 
zelf veranderd? Is er bij u thuis 
toch sprake van 
verkoudheid of 
griepklachten, 
koorts of thuis-
quarantaine? 
Belt u dan 
met ons. 

VOORBEREIDING

Alle onderhoudsmedewerkers van Lefier werken op deze manier. 
Dit geldt ook voor medewerkers van bedrijven die in opdracht van Lefier werken. 

Door zo samen te werken, kunnen we op een veilige manier werkzaamheden uitvoeren! 

Een medewerker van Lefier plant de 
afspraak telefonisch met u in. 
We vragen daarbij 
of er bij u thuis 
sprake is van 
verkoudheid of 
griepklachten, 
koorts of thuis-
quarantaine.

Ja:  Hij wenst u beterschap en vertrekt 
zonder werkzaamheden uit te voeren. We 
bellen u om een nieuwe afspraak te maken.

U doet de deur open. De onderhoudsmedewerker vraagt of er bij u of een van uw 
huisgenoten sprake is van verkoudheid of griepklachten, koorts of thuisquarantaine.

Nee: De onderhoudsmedewerker 
vraagt of hij binnen mag komen

De onderhoudsmedewerker vraagt u 
1,5 meter afstand te houden, de werk-

plek aan te wijzen en samen met 
eventuele huisgenoten naar een 

andere ruimte te gaan.

UITVOERING

De onderhoudsmedewerker 
desinfecteert zijn handen. 
Hij belt bij u aan en houdt 

1,5 meter afstand.

De onderhoudsmedewerker vertelt 
het u als de werkzaamheden klaar zijn 
en hij vertrekt. Hij bedankt u voor uw 

medewerking en geduld.

Buiten uw woning/kamer neemt 
de onderhoudsmedewerker de 

hygiënemaatregelen in acht.

AFRONDING

De onderhoudsmedewerker 
tekent de opdracht zelf af
en informeert u daarover.

Als er vragen zijn tijdens de werk-
zaamheden, blijft de onderhouds-
medewerker op 1,5 meter afstand. 
Ook kan hij eventueel telefonisch 

contact met u opnemen.

De onderhoudsmedewerker voert de 
werkzaamheden uit. U hoeft geen 

koffie of thee aan te bieden.
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Could you please ventilate your 
home/room well on the day of 

the appointment. Please also make 
sure that the space we will be 
working in is easily accessible.

Doing repairs: making it safe together…

If the situation changes between 
making the appointment and the 
appointment itself, if you or your 
housemates have 
a cold, flu 
symptoms, 
fever or are 
in home 
quarantine, 
please call us. 

PREPARATION

All Lefier maintenance employees work this way. This also applies to employees
of companies that work on behalf of Lefier. By working together in this way, 

we can carry out the work safely!

A Lefier employee will schedule the 
appointment by telephone. We will
ask whether you or 
your housemates 
have a cold, 
flu symptoms, 
fever or are in 
home quarantine.

Yes:  He will wish you well and leave 
without carrying out any work. We will 
call you to make a new appointment. 

You will open the door. The maintenance employee will ask whether you or your 
housemates have a cold, flu symptoms, fever or are in home quarantine.

No: The maintenance employee 
will ask if he can come in.

The maintenance employee will ask 
you to keep a distance of 1.5 metres, 

to indicate the workplace and to 
move to another room together with 

any housemates.

CARRYING OUT THE WORK

The maintenance employee will 
disinfect his hands. He will ring the 

bell and keep a distance of 1.5 metres.

The maintenance employee will tell 
you when the work is finished and 

then leave. He will thank you for your 
cooperation and patience.

Outside your home/room, the 
maintenance employee will observe 

the hygiene measures.

COMPLETION

The maintenance employee
will sign the job order and

inform you about it.

If there are any questions during 
the work, the maintenance employee 

will remain at a distance of 1.5 metres. 
He may also contact you by telephone.

The maintenance employee will 
carry out the work. You do not 

have to offer coffee or tea.
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