In deze directiemededeling lees je meer over het testen op corona, quarantaine en
thuiswerken.
De vakantie zit er voor velen van ons weer op. Hopelijk heb je genoten van de vrije
weken en ben je met een opgeladen batterij weer aan het werk gegaan. We hopen ook
dat iedereen gezond is teruggekeerd van zijn of haar vakantieadres. Veel collega’s zijn in
Nederland gebleven. Gelukkig was het in Nederland ook erg mooi weer en misschien heb
je ontdekt hoe mooi ons land is.
Sommigen collega’s hebben het buitenland bezocht tijdens hun vakantie. Op zich geen
probleem, zolang de veiligheid in dat land met code groen of geel werd
aangegeven. Heb je echter een land bezocht waar tijdens jouw bezoek code oranje of
rood gold? Dan ga je na thuiskomst twee weken in quarantaine. Met je leidinggevende
moet worden afgestemd of je thuis kunt werken of dat je verlofdagen moet opnemen.
Wij hebben voor dit beleid gekozen vanuit onze zorgplicht als werkgever om een veilige
en gezonde werkplek te bieden voor alle collega’s.
Testen bij klachten
Heb je corona gerelateerde klachten, ga dan niet naar je werkplek, maar laat je zo snel
mogelijk testen. Wij vragen je aan onze afdeling P&O door te geven of jijzelf of iemand in
je naaste omgeving corona gerelateerde klachten heeft en dus getest moet worden. In
overleg met onze bedrijfsarts zal dan besloten worden of - en zo ja - welke aanvullende
maatregelen getroffen moeten worden.
Einde aan thuiswerken
Zoals eerder aangekondigd, is een einde gekomen aan het thuiswerken. Medewerkers die
daar bezwaar tegen hebben – om welke reden dan ook – dienen dit te melden
via corona@vangelder.com en bij hun leidinggevende. In overleg met de afdeling P&O en
de bedrijfsarts wordt gekeken naar een oplossing. Van Gelder stelt alles in het werk om
jou en je collega’s veilig te laten werken. We hebben alle kantoren en overige ruimtes
gereed gemaakt om op 1.5 meter afstand veilig te kunnen werken.
We werken gewoon door
Het coronavirus is ons land niet uit en om verdere verspreiding van het virus te
voorkomen is het bijzonder belangrijk dat we ons aan de voorgeschreven regels en
protocollen houden. Deze regels en protocollen zijn voor zowel onze bouwplaatsen als
voor onze kantoren niet gewijzigd. We werken dus gewoon door zoals afgesproken, met
inachtneming van de regels en werkprotocollen.
Nogmaals willen we je oproepen om je aan de gezondheidsvoorschriften te houden. Dus
was je handen, hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Vanzelfsprekend houd je te allen tijde 1.5 meter afstand. Is dit niet altijd haalbaar?

Bekijk dan het protocol 'Maatregelen op de bouwplaats' van het RIVM. En bij klachten
laat je je dus zo snel mogelijk testen.
We hopen dat je weer zin hebt om lekker aan het werk te gaan, ondanks de
aanhoudende warmte. Pas een beetje op elkaar en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Directie Van Gelder Groep

