Doelgroepen: alle TenneT medewerkers, bezoekers, leveranciers en aannemers

SSC20-016

Update 27-03-2020 TenneT Beleid Coronavirus (COVID-19)
Inleiding
Als TenneT volgen we voortdurend de maatregelen en aanbevelingen van de Nederlandse en Duitse overheden. Het
TenneT Beleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Nederlandse (RIVM en Rijksoverheid) en Duitse (RKI en
Bundesministerium) en de door de beide overheden gepubliceerde maatregelen. Dit resulteert in het één TenneT
bedrijfsbeleid dat geldt voor medewerkers, bezoekers, leveranciers en aannemers.

Operationele continuïteit
Omdat TenneT een vitaal proces voor de samenleving uitvoert, is onze bedrijfscontinuïteit van het grootste belang.
Dit betekent dat we er zoveel mogelijk naar streven dat al onze bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld onderhoud
en projecten) doorgaan, rekening houdend met de onderstaande maatregelen.

Algemene maatregelen
•
•
•

Houd voldoende afstand tot andere personen (minstens 1,5 meter).
TenneT medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis als redelijkerwijs mogelijk is. Stem dit af met je
leidinggevende.
Vermijd bijeenkomsten zoveel als redelijkerwijs mogelijk is. Bijeenkomsten voor de voortzetting van het
dagelijkse werk met betrekking tot onze vitale processen zijn toegestaan. Indien u met andere personen moet

•
•
•

•

samenwerken, houd dan rekening met de vereiste afstand (minstens 1,5 meter).
Vermijd vergaderingen zoveel mogelijk en gebruik in plaats daarvan videoconferentie of telefoon.
Als een vergadering onvermijdelijk is, zorg er dan voor dat de vergaderzaal voldoende groot is voor het aantal
deelnemers, zodat ze voldoende afstand tot elkaar kunnen houden.
Voor TenneT-medewerkers: reizen binnen en tussen Duitsland, Nederland en België is toegestaan, maar
moet redelijkerwijs zoveel mogelijk worden voorkomen (gebruik waar mogelijk alternatieven zoals
videoconferencing en telefoon).
Voor TenneT-medewerkers: vermijd reizen per vliegtuig, bus of trein, omdat er veel mensen in elkaars buurt
zijn. Zakenreizen buiten Duitsland, Nederland en België zijn niet toegestaan. Uitzonderingen vereisen
goedkeuring van het senior management.
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Hygiënemaatregelen
•
•
•
•

Was je handen regelmatig (vooral na het niezen of hoesten) Volg het protocol voor handen wassen.
Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog (zorg ervoor dat je mond en neus bedekt).
Gebruik papieren zakdoekjes (zorg dat je de mond en neus afdekt).
Schud geen handen.

Specifieke maatregelen
In het algemeen volgen we de regels en aanbevelingen van de nationale en lokale autoriteiten. Al deze maatregelen
zijn over het algemeen van toepassing op onze medewerkers en op onze bezoekers in de kantoren en op onze
leveranciers of partners in het veld.
• Personen die direct contact hebben gehad met familieleden (die in dezelfde woning verblijven) die
geïnfecteerd zijn met SARS CoV-2 dienen preventief thuis te werken tot het familielid tenminste twee dagen
hersteld is van SARS CoV-2.
• Personen met griepachtige verschijnselen (hoofdpijn, keelpijn, hoesten, spierpijn) blijven preventief thuis tot ze
hersteld zijn (tot 2 dagen na herstel).
• Tennet-medewerkers die een van de risicogebieden hebben bezocht, zoals hieronder genoemd, werken bij
voorkeur thuis en letten goed op hun gezondheid voor een periode van 14 dagen na het genoemde bezoek.
• Bezoekers, aannemers en leveranciers die ten minste één van de hieronder genoemde risicogebieden
hebben bezocht, mogen slechts bij uitzondering toegang krijgen tot onze locaties. Uitsluitend zonder
griepachtige verschijnselen zoals hierboven genoemd en alleen na uitdrukkelijke toestemming van een
bevoegd persoon van TenneT.
Voor delen van de TenneT organisatie (bijv. System Operations, Grid Services en direct gerelateerde IT en FM)
worden aanvullende maatregelen genomen, die verder gaan dan deze algemene regels om de leveringszekerheid te
waarborgen. Deze zijn hier niet allemaal beschreven.
Daarnaast is er een protocol in ontwikkeling om onze mensen in het veld te ondersteunen bij de uitvoering van de
maatregelen in hun dagelijkse werkzaamheden op stations en bouwplaatsen. Wij streven ernaar dit volgende week te
publiceren.
Houd elkaar in de gaten. Vraag collega's met griepachtige verschijnselen (hoofdpijn, keelpijn, hoesten,
spierpijn) om naar huis te gaan of thuis te blijven. Wij raden je sterk aan om deze maatregelen ook in je
thuissituatie te volgen; met name voor personen die werkzaam zijn in de vitale processen, zoals bedrijfsvoering en
storingswachtdiensten.

Corona risicogebieden(Bron RKI; RIVM noemt geen risicogebieden meer)
•

Egypte: hele land

•

Frankrijk: regio Grand Est (deze regio bevat Elzas, Lorraine en Champagne-Ardenne)

•

Iran: hele land

•

Italië: hele land

•
•

Oostenrijk: Tirol
Zwitserland: Kanton van Ticino, Vaud en Genève

•

Spanje: regio Madrid, Navarre, La Rioja en Paìs Vasco

•

Zuid-Korea: Daegue en de provincie van Gyeongsangbuk-do (North Gyeongsang)

•

Verenigde Staten van Amerika: de staten California, Washington en New York

Wijzigingen of nieuwe risicogebieden zijn aangegeven in vet.

Bijzonder getroffen gebieden in Duitsland (bron RKI)
•

Het district Heinsberg in Nordrhein-Westfalen
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Let op dat China, Singapore en Macau niet langer als een risicogebieden worden beschouwd, aangezien het virus
zich daar niet langer op grote schaal actief is.

Monitoring
TenneT volgt de ontwikkelingen van het coronavirus (SARS-CoV-2) op de voet. Dit beleid wordt elke dag geëvalueerd
in het corona crisisteam en indien nodig aangepast (op maandag, woensdag en vrijdag). Urgente updates zullen
onmiddellijk worden gecommuniceerd.

Informatiebronnen
https://www.rivm.nl
https://www.rijksoverheid.nl
https://www.rki.de
https://www.zusammengegencorona.de

Vragen
Mocht je vragen hebben, stuur dan een email naar safety@tennet.eu of bel de TenneT Corona Hotline +31 26 373 45
00 (8:30 - 17:00) Bezoekers, aannemers en leveranciers kunnen ook contact opnemen met hun verantwoordelijke en
contactpersoon binnen TenneT.
TenneT-medewerkers: Voor algemene vragen kun je ook terecht op de FAQ-pagina van InTenneT (Thema's - Corona
virus).
Alleen door middel van gezamenlijke inspanningen kunnen we zorgen voor de best mogelijke bescherming
van onze en uw medewerkers, evenals die groepen mensen in de samenleving die speciale bescherming
nodig hebben.
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