Hierbij ontvang je een nieuwe update rondom het coronavirus. Als Van Gelder blijven wij
de richtlijnen van het RIVM en Bouwend Nederland volgen.
Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben wij binnen Van
Gelder een aantal nieuwe maatregelen getroffen:
1. Bijeenkomsten met meer dan vijftien personen mogen niet doorgaan. Deze
maatregel geldt zowel intern als extern. Denk bijvoorbeeld intern aan de Bewust
Veilig-dag en grote vergaderingen. Extern gaat het om bijvoorbeeld
bewonersavonden. Deze maatregel hanteren we tot in ieder geval half april of tot
ander nader bericht.
 Werk je op een locatie waarbij je in dezelfde ruimte, met meer dan vijftien
personen koffie drinkt of luncht, verspreid deze dan over de dag in kleinere
groepen tot maximaal vijftien personen.
 Vermijd externe bijeenkomsten waar meer dan vijftien personen aanwezig
zijn.
 Heb je een vergadering die niet fysiek door kan gaan, dan kun je dit
uiteraard online (via Google Hangouts) of telefonisch door laten gaan.
 Mocht je voornemens zijn om in je privésituatie naar een openbare ruimte
te gaan, bekijk dan per situatie of dit voor jou verstandig is.
2. Werken vanuit huis of op kantoor. Hierin volgen wij de richtlijnen vanuit het RIVM.
 Woon jij in een regio waarin thuiswerken wordt aanbevolen en jouw werk
laat dit toe, dan wordt dit van jou verwacht.
 Woon je in een regio waarin thuiswerken wordt aanbevolen, maar laat
jouw werk dit niet toe, dan verwachten wij jou gewoon op het kantoor of
het project.
3. Mocht je iemand in je directe omgeving kennen die besmet is met het
coronavirus, dan vragen wij jou dit te melden via corona@vangelder.com.
Verder blijven wij jou adviseren om zelf ook voldoende voorzorgsmaatregelen
te nemen: was regelmatig je handen met zeep, hoest/nies in de binnenkant van je
elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en geef elkaar geen hand meer.
Heb je vragen over corona? Stel deze dan via corona@vangelder.com. Je kunt dit emailadres ook gebruiken wanneer je belangrijke informatie ontvangt vanuit derden, zoals
klanten en opdrachtgevers.
Wij houden je uiteraard op de hoogte indien de situatie en de richtlijnen veranderen.
Met vriendelijke groet,
Directie Van Gelder Groep

