Het coronavirus en de wijze waarop
wij onze dienstverlening uitvoeren
Waar we met z’n allen de hoop en de gedachte hadden dat we het coronavirus nu wel achter ons
hadden gelaten is de realiteit helaas anders. Het coronavirus blijft invloed hebben op de dagelijkse
gang van zaken en de wijze waarop onze medewerkers zijn of haar werk zullen uitvoeren.
De eerder genomen maatregelen binnen ons bedrijf blijven gehandhaafd. Bij het nemen van deze
maatregelen staat de gezondheid van onze medewerkers en klanten op de eerste plaats. Wij volgen
daarom ook nog steeds de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid en afhankelijk van de situatie
kan het zijn dat er door ons aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
Wij hebben al onze medewerkers sowieso het advies gegeven om alle sociale contacten op de
werkvloer tot een minimum te beperken en waar mogelijk werktijden aangepast. Wij willen u dan
ook vragen eventuele vragen, wensen en/of opmerkingen zoveel mogelijk via de mail aan ons
kenbaar te maken.
Binnen ons bedrijf is er voor onze medewerkers een protocol ontwikkeld welke volledig gericht is op
het vermijden van het coronavirus en de wijze waarop zij op een zo veilig mogelijke manier hun werk
kunnen blijven uitvoeren. In dit protocol hebben wij ook aandacht besteed aan het schoonmaken van
de handcontactpunten binnen de omgeving waar zij schoonmaken. Onze medewerkers zullen hier
dus de komende tijd extra aandacht aan blijven besteden.
Er is ons alles aan gelegen om de dienstverlening op een zo normaal mogelijke wijze te blijven
uitvoeren. Nu we weer richting de winter gaan zullen onze medewerkers ook vaker last gaan krijgen
van de normale klachten die horen bij deze tijd van het jaar. Denk daarbij aan verkoudheid,
last van de luchtwegen, hoesten etc. Waar men normaal gewoon door zou gaan met werken moeten
ze nu vanuit overheidswegen een coronatest laten uitvoeren bij deze klachten en de resultaten thuis
afwachten. Operationeel brengt ons dat als bedrijf ook weer in een nieuwe fase. We zullen er alles
aan doen om de continuïteit van de werkzaamheden zo goed als mogelijk te waarborgen maar
rekenen op uw begrip wanneer dit niet altijd mogelijk is. Wanneer van toepassing zullen wij u ze snel
mogelijk nader informeren.
Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de wijze waarop wij onze dienstverlening bij u blijven
uitvoeren kunt u altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Koen Janssen
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Schoonmaken is mensenwerk!
Wij blijven graag voor u aan het werk. Houdt u
rekening met anderen én elkaars veiligheid?

Zorg voor hygiëne:

Wees sociaal:

• Was vaker je handen

• Houd bij de lift ook

• Hoest en nies in de
binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
om je neus te snuiten

1,5 meter afstand
• Vermijd drukte in de lift
• Laat mensen eerst
de lift uitstappen

• Schud geen handen

• Heb geduld met elkaar

• Houd 1,5 meter afstand

• Geef elkaar de ruimte
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