In deze directiemededeling lees je meer over het aanscherpen van de coronaregels
binnen Van Gelder.
Minister-president Rutte: "Hard ingrijpen is nodig"
Gisteravond hebben minister-president Rutte en minister De Jonge wederom een
persconferentie gegeven. De belangrijkste boodschap was dat er vanaf vanavond 18.00
uur landelijk strengere coronamaatregelen noodzakelijk zijn. Immers, we doen ons best,
maar het virus doet het beter. Als we met elkaar het virus niet onder controle krijgen,
wordt een nieuwe (intelligente) lockdown niet uitgesloten. Daarom wordt nu ingegrepen
en worden onze vrijheden enigszins beperkt. Belangrijk: Ons gedrag gaat het verschil
maken.
Gevolgen
Ook voor Van Gelder en voor een deel van onze medewerkers heeft dit gevolgen. Wij
zien ons genoodzaakt om een aantal maatregelen opnieuw in te voeren of aan te
scherpen. Bij de samenstelling van het totale pakket maatregelen hebben we onder
andere de gezondheid van onze collega's, de sociale cohesie binnen ons bedrijf, de
belasting op onze ICT-systemen, de continuïteit van onze bedrijfsvoering en het op peil
houden van de productie in overweging genomen.
Vanaf donderdag 1 oktober tot zondag 1 november zijn de volgende
maatregelen van kracht:
Regels voor kantoorpersoneel
 Kantoorpersoneel werkt voor ongeveer 50% thuis en voor 50% op kantoor.
Wekelijks wordt gewisseld;
 Al het kantoorpersoneel hoort van de leidinggevende voor donderdag in welke
groep hij of zij is ingedeeld;
 Met de indeling wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de
organisatie. Sommige kantoorfuncties kunnen namelijk niet vanuit huis worden
uitgevoerd en bij de overige kantoorfuncties wordt rekening gehouden met een
splitsing per functie c.q. taak.
Regels voor buiten personeel
 Woon-werkverkeer naar bouwplaatsen in de drie grote steden (Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag) is toegestaan;
 In schaftwagens mogen maximaal 3 personen verblijven;
 Voor het personeel op onze projecten verandert er verder niets. Wel doen wij
een dringend beroep aan iedereen om zich strikt te houden aan het protocol
Samen Veilig Doorwerken. Bekijk hier het protocol Samen Veilig Doorwerken. Er
zijn ook posters beschikbaar. Deze zijn hier te downloaden;
 Op ieder project wordt, conform het protocol, een coronaverantwoordelijke
aangewezen;



Kijk voor alle coronaregels het protocol van Bouwend Nederland. Dat vind je
hier.

Regels omtrent vergaderen en bijeenkomsten
 We vergaderen zoveel mogelijk digitaal;
 Fysieke vergaderingen of bijeenkomsten worden tot een minimum beperkt. Indien
een fysieke bijeenkomst onontkoombaar is, dan vindt deze plaats op een Van
Gelder kantoor of projectlocatie. Daarbij mogen maximaal 5 personen aanwezig
zijn;
 Externe bijeenkomsten zijn en blijven verboden;
 Fysiek overleg met extern bezoek wordt tot een minimum beperkt en vindt zoveel
mogelijk digitaal plaats;
 Fysiek verkeer tussen afdelingen, kantoren en projecten wordt tot een
minimum beperkt en is alleen toegestaan als het noodzakelijk en onontkoombaar
is.
Regels omtrent testen
 Heb je corona gerelateerde klachten, dan blijf je thuis en laat je je testen. Dus
heb je last van droge hoest, koorts, aangetast reukvermogen, kortademigheid of
druk op je borst, dan blijf je thuis en laat je je zo spoedig mogelijk testen;
 Indien dit zich voordoet, meld je dit per omgaande bij je leidinggevende, bij je
P&O-adviseur en via corona@vangelder.com;
 Tijdens het wachten op de uitslag blijf je thuis in quarantaine;
 Als iemand in je naaste omgeving corona gerelateerde klachten heeft, meld je dit
bij je P&O-adviseur en via corona@vangelder.com;
 Indien een gezinslid positief is getest op corona, blijf je thuis en laat je je ook
testen. Je meldt dit per omgaande aan je leidinggevende, bij je P&O-adviseur en
via corona@vangelder.com.
Hygiënemaatregelen die onverkort van kracht blijven:
 Houd je aan 1,5 meter afstand;
 Was regelmatig je handen;
 Hoest/nies in je elleboog;
 Vermijd drukke plekken.
Vragen omtrent corona kan je stellen via corona@vangelder.com of bij je P&Oadviseur.
In het belang van onze gezondheid, de gezondheid van de kwetsbaren in onze
samenleving en de continuïteit van onze bedrijfsvoering, doe ik hierbij nogmaals een
dringende oproep om je te houden aan alle bovenstaande afspraken! Om de verspreiding
van het virus tegen te gaan, is het noodzakelijk dat we ons aan de regels en
voorschriften houden. Help elkaar, let op elkaar en spreek elkaar aan als één van de
regels toch wordt overtreden. Alleen samen krijgen wij corona onder controle.
Ik reken op jullie en hou vol!
Met vriendelijke groet,
Directie Van Gelder Groep

