Houd onderstaande regels aan om de medewerkers van
Mitros veilig hun werk te laten doen tijdens de coronacrisis:
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Geef onze
medewerker de
ruimte. Schud
geen handen. Voer
overleg op
minstens twee
armlengtes van
elkaar. Eet en
drink niet met de
medewerker.
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De volgende maatregelen blijven van kracht:

