
Bij aankomst in Daikin : H1-H1L-H1B-PIPING-R1L-
StockCtrl-T5

1. Volg de pijlen naar de tent van je afdeling
• Tent 6                               = H1 & Team5  ( via platform fonteinhal tent 6)
• Tent 5 DLC-Piping = H1L-H1B-R1L-Piping (via wandelpad buiten  tent 5)

2. Enkel als je met (brom)fiets bent mag je de kleedkamer gebruiken
3. Op weg naar de tent kom je prikklokken tegen ,in tent5 is er 1 bij het binnen komen

IN DE TENT
1. Begeef je naar dichtste vrije stoel plaats en je gerief in de bak onder je stoel en sluit deze af 

(instructie deksel)
2. Dit blijft jouw vaste plaats voor deze dag
3. Je kan geen gebruik meer maken van de breakzone en lockers aanwezig in de fabriek
4. GL geeft het signaal wanneer je naar je de werkplaats mag
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1. GL geeft het signaal wanneer je naar je de werkplaats mag
2. Volg de pijlen in de tent naar de uitgang 
3. Volg de aangeduide weg naar je afdeling (zie hieronder)

Bij opstart van de shift > van tent naar werkplaats

Bij 1e break & lunch > van werkplaats naar tent
1. Hou 1,5m afstand met je collega’s in het wandelen naar de break(tent) .  
2. Neem je zelfde plaats in zoals bij opstart die dag 

Bij laatste break > van tent naar werkplaats

1. Je bergt al je materiaal op en plaatst het in een (rug)zak
2. Je laat geen vuil en persoonlijk materiaal achter op stoel of in bak
3. Je laat de bak half open zoals op instructie wordt vermeld
4. Je neemt alles mee naar je werkpost (zelfde weg, volg de pijlen)
5. Je hangt je (rug)zak aan de haak die bij jouw werkpost beschikbaar is
6. De locaties van de haken worden aangeduid door dit pictogram .

Einde shift > van werkplaats naar huis

1. Je neemt je persoonlijk materiaal mee en verlaat Daikin op 
een respectvolle manier (1,5m afstand)

PBM's dienen ook mee genomen te worden naar huis, en de volgende 
werkdag terug naar Daikin.
H1lijn  EXIT4 ( via traphall kleedkamer 3-4) naar buiten. 
Piping , Stockctrl , H1br,H1L & R1L langs de normale uitgangswegen



Overzicht breaks DLC- en piping gebouw 

R2L Receptie H3 R5 H2 H2 log SCT R1L H1L H1B Piping 1 R3B

Manpower 19 14 9 6 12 6 4 12 8 10 15 12

Manpower totaal 19 14 9 24 49 12

Capaciteit 20 14 26 26 51 18

Difference 1 0 2
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