In deze directiemededeling lees je meer over de verlenging van de maatregelen;
werkzaamheden gaan door en hygiënemaatregelen op projecten.
Gisteravond heeft premier Rutte aangegeven dat de ‘intelligente lockdown’ zoals deze nu
ingeregeld is in Nederland, minimaal t/m 28 april voortduurt. Onze premier gaf aan dat
een week voor deze datum opnieuw bekeken wordt of de maatregelen verlengd worden
of dat geleidelijk het normale leven weer opgepakt kan worden. Nogmaals is door onze
regering (streng) opgeroepen om ons aan de gezondheidsvoorschriften te houden. Deze
verregaande maatregelen zijn nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan en
daardoor onze gezondheidszorg te ontlasten.
Het is van groot belang dat we ons blijven houden aan de gezondheidsinstructies, zoals
deze al meerdere keren via diverse directiemededelingen zijn gecommuniceerd. We
verwijzen nogmaals naar het protocol Samen Veilig Doorwerken, dat door het Rijk en de
bouw- en technieksector is vastgesteld. Ten opzichte van de eerder door ons
gecommuniceerde en genomen maatregelen, zijn er twee belangrijke wijzigingen c.q.
toevoegingen:




Indien bij de uitvoering van werkzaamheden 1.5 meter afstand praktisch
onhaalbaar is, moet in vaste kleine teams worden gewerkt. Houd deze
werkzaamheden zo kort mogelijk en neem de hygiënemaatregelen strikt in
acht;
Op elk project wordt een corona verantwoordelijke aangewezen. Uiteraard is op
de eerste plaats iedereen zelf verantwoordelijk om de regels en instructies na te
leven. Indien deze regels en instructies onverhoopt toch worden overtreden,
spreekt deze corona verantwoordelijke de betreffende personen hierop aan. Jij
hoort van je leidinggevende wie jouw corona verantwoordelijke is.

Werkzaamheden gaan onverminderd door
Gelukkig kunnen wij bijna al onze werkzaamheden blijven uitvoeren. Tot op heden
ondervinden we alleen op enkele werkzaamheden bij VGKLM problemen met de
voortgang. Ook door ons kantoorpersoneel moet hard worden gewerkt om de productie
op gang te houden. Wij roepen het kantoorpersoneel op zich te houden aan de 50/50
regeling. Dit betekent dat 50% van ons kantoorpersoneel thuis werkt en de overige 50%
op kantoor. Voor de continuïteit van ons bedrijf - en daarmee ook de werkgelegenheid is dit van groot belang. De topprioriteit van ons is op de eerste plaats de gezondheid van
ons allen, direct gevolgd door de continuïteit van ons bedrijf. Het is derhalve uitermate
belangrijk dat wij ons houden aan alle voorgeschreven gezondheidsinstructies en dat de
productie op gang blijft.

Hygiënemaatregelen op projecten
Vanaf onze projecten is de vraag naar hygiënemiddelen groot. We hebben veel extra
hygiënemiddelen ingekocht en nog in bestelling staan. Op dit moment kunnen we echter
niet voorkomen dat we soms 'uitverkocht' zijn. Als dit het geval is, en jij hebt
behoefte aan hygiënemiddelen zoals zeep, water, papier en/of desinfecterende
middelen, probeer dit dan zelf of via de uitvoerder te regelen. In dit geval doen we een
beroep op de eigen zelfredzaamheid en ondernemendheid. Dat is iets dat ons allen bindt.
Want wij blijven bij Van Gelder projecten realiseren op basis van gedrevenheid en
toewijding én wederzijdse waardering. Dat is onze gezamenlijke missie. Alleen dan
kunnen wij ook samen in de toekomst vertrouwd verder.
Help elkaar, let op elkaar en spreek elkaar aan als onverhoopt iemand zich niet aan de
gezondheidsrichtlijnen houdt. Voor alle documentatie verwijzen wij nogmaals
naar vangelder.com/coronavirus. Zodra er nieuwe berichtgeving is, brengen wij je op de
hoogte. Heb je aanvullende vragen? Stel deze dan via corona@vangelder.com.
Met vriendelijke groet,
Directie Van Gelder Groep

