In deze directiemededeling lees je meer over het verlengen van de coronamaatregelen,
regels met betrekking tot vergaderen en we sluiten af met een dringende oproep.
Geen thuisfeestjes
Nederland blijft in de ban van het coronavirus (COVID-19). Afgelopen dinsdagavond
heeft premier Rutte tijdens zijn persconferentie aangegeven dat de verspreiding van het
coronavirus in Nederland zodanig toeneemt dat extra maatregelen noodzakelijk zijn. Het
virus wordt voornamelijk verspreid in huiselijke kring, bij feestjes thuis of bij borrels en
barbecues met vrienden. De belangrijkste aanscherping is dan ook het dringende advies
om thuis (binnen of in de tuin) niet meer dan zes gasten te ontvangen.
Spreek elkaar aan
Ook binnen ons bedrijf constateren we dat hier en daar verslapping optreedt wat betreft
het naleven van de coronavoorschriften, protocollen en interne afspraken. Dat kan en
mag niet gebeuren! Houd je aan alle afspraken en laten we elkaar helpen het coronavirus
buiten de deur te houden door elkaar aan te spreken bij een eventuele overtreding van
deze afspraken. Door elkaar aan de regels te herinneren, help je elkaar veilig en gezond
te blijven.
Alle maatregelen gelden tot 1 januari 2021
 Je houdt je aan 1.5 meter afstand, wast regelmatig je handen en niest in je
elleboog;
 Op al onze bouwplaatsen houd je je aan het protocol Samen Veilig Doorwerken.
Dit protocol wijzigt regelmatig, dus zorg dat je op de hoogte bent van de laatste
versie, deze staat op www.bouwendnederland.nl;
 Op alle bouwplaatsen wordt een corona-coördinator benoemd;
 Vergaderen doe je zoveel mogelijk digitaal via Google Meet;
 Beperk het onderlinge verkeer en het reizen tussen afdelingen en vestigingen;
 Met corona-gerelateerde klachten blijf je thuis, laat je je meteen testen en
meld dit bij je P&O-adviseur of corona@vangelder.com;
 Als iemand in je naaste omgeving corona-gerelateerde klachten heeft, meld je dit
via corona@vangelder.com.
Thuiswerken
Sinds de vakantie is een einde gekomen aan het thuiswerken. Wij hebben hiertoe moeten
besluiten om de continuïteit en de sociale cohesie van ons bedrijf te waarborgen.
Daarnaast veroorzaken de medewerkers van Van Gelder niet tot nauwelijks extra
belasting voor het openbaar vervoer en zijn al onze kantoorlocaties coronaproof volgens
de laatste RIVM-richtlijnen. Uiteraard moeten alle collega's op deze kantoorlocaties zich
houden aan de coronavoorschriften. Indien je redenen hebt om niet op een
kantoorlocatie te kunnen werken, dien je contact op te nemen met je P&O-adviseur.

Vergaderen
Vergaderen doe je, zoals eerder aangegeven, bij voorkeur digitaal. Fysieke
vergaderingen en/of bijeenkomsten vinden uitsluitend plaats op Van Gelder
kantoorlocaties en/of projectlocaties. Van iedere vergaderruimte is bekend hoeveel
personen maximaal tegelijkertijd in deze ruimte aanwezig mogen zijn (grootste
vergaderruimte is beschikbaar in Elburg met maximaal 12 personen). Het maximum
aantal per vergaderzaal mag niet worden overschreden. Let op: Het huren van externe
vergaderruimtes is niet toegestaan.
Corona-app
Op 1 september lanceert onze overheid een corona-app: de CoronaMelder. Deze app
waarschuwt als je de afgelopen veertien dagen langere tijd in de buurt bent geweest van
een medegebruiker van de app, die is besmet met het coronavirus. Voordeel van de app
is dat ook onbekenden anoniem worden gewaarschuwd. Daarmee is het een aanvulling
op het contact- en brononderzoek zoals dat wordt uitgevoerd door de GGD. Ons advies is
om deze app te downloaden op je mobiele telefoon. Immers: elke besmetting die we
hiermee voorkomen, spaart mogelijk een leven.
Dringende oproep
In het belang van de gezondheid van ons allen (en van onze naasten) doen we hierbij
nogmaals de dringende oproep om ons te houden aan alle corona-afspraken! Door ons
aan de regels te houden, wordt de kans groter dat wij niet in een lock down
terechtkomen, dat wij kunnen blijven werken en dat de productie op peil blijft.
We hoeven niet uit te leggen dat een eventuele lock down verregaande consequenties zal
hebben. Laten we er alles aan doen om dit te voorkomen door ons bewust te zijn dat het
coronavirus niet het land uit is en ons te houden aan alle voorschriften, protocollen en
afspraken.
Wij rekenen op jullie en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Directie Van Gelder Groep

