In deze directiemededeling lees je meer over de harde lockdown en de gevolgen
hiervan voor de medewerkers van Van Gelder.
Rutte: Nederland gaat op slot
Gisteravond heeft minister-president Rutte ons streng toegesproken. Het slechte
nieuws is dat we het coronavirus onvoldoende onder controle krijgen en dat we om die
reden sinds vannacht in een harde lockdown zitten. Deze harde lockdown duurt
tenminste tot dinsdag 19 januari 2021 en heeft grote (sociale) gevolgen voor ons
allen. Ons sociale leven zal zich de komende tijd voornamelijk beperken tot ons eigen
gezinsleven. Voor velen een lastige periode waar we met elkaar doorheen moeten. Het
goede nieuws is dat de bouw, met strikte inachtneming van de coronaregels, door mag
werken. Ook gaf Minister Ollongren gisteren aan dat een goede en veilige
infrastructuur van cruciaal belang is voor Nederland. Daarnaast is het aantal
besmettingen in de bouw gelukkig relatief gering.
Aanvullende maatregel: mondkapjesplicht
De harde lockdown heeft ook voor (de medewerkers) van Van Gelder gevolgen. Met
ingang van morgen 16 december is het VERPLICHT om een mondkapje te dragen
wanneer je je verplaatst binnen de kantoren. Dus als je koffie haalt, naar het toilet
gaat of door de gangen loopt, geldt er een mondkapjesplicht op alle kantoren. Zodra je
achter je bureau zit, mag deze weer af.
Houd je aan de regels!
Als Van Gelder willen we veilig en gezond aan het werk blijven en de p roductie op peil
houden. Hiervoor is het echter noodzakelijk dat wij ons allemaal, zowel privé als op
het werk, strikt aan de coronaregels houden. We constateren echter dat het aantal
collega’s dat besmet raakt met het coronavirus niet afneemt. Daarom doen we hierbij
nogmaals een dringend beroep op jullie om je zowel op het werk als privé te houden
aan alle regels, voorschriften en protocollen. Indien je constateert dat ergens binnen
Van Gelder de situatie naar jouw mening niet coronaproof is of dat je tips hebt om de
situatie te verbeteren, vragen we je dit te melden door een e-mail te sturen
naar corona@vangelder.com. De situatie zal dan onderzocht worden en, indien nodig,
zullen passende maatregelen genomen worden. We hebben SAMEN een
verantwoordelijkheid om het coronavirus te bestrijden.

Scholen gaan dicht
Morgen gaan de scholen bijna vijf weken dicht. We begrijpen dat het in sommigen
gevallen moeilijk zal zijn om opvang voor de kinderen te regelen. Kom je hierdoor in
de problemen, neem dan contact op met je leidinggevende. Van Gelder werkt zoveel
als mogelijk mee aan oplossingen om vrije dagen op te nemen zolang de kinderen vrij
van school zijn.
Kerstvakantie





De kerstvakantie staat voor de deur. Ook tijdens de kerstvakantie kan gemaild
worden met corona@vangelder.com. Wij willen weten als je klachten hebt, als
je getest wordt en wat de uitslag is. Ook met al je vragen kun je op dit emailadres terecht. De mail wordt dagelijks gelezen en beantwoord.
Het corona e-mailadres kun je ook gebruiken voor eventuele ziekmeldingen,
vermeld hierbij wel het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.
Ook in de kerstvakantie gelden alle coronavoorschriften, dus testen bij klachten
(via GGD met je Digi-D is ons advies) en melding via het corona e-mailadres
van Van Gelder.

Regels geldig tot minimaal 1 maart 2021
Regels voor kantoorpersoneel



Kantoorpersoneel werkt 50% thuis en voor 50% op kantoor. Wekelijks wordt
gewisseld;
Bij het verplaatsen op kantoren is het verplicht om een mondkapje te dragen.

Regels voor buitenpersoneel







Voor het personeel op onze projecten verandert niets. Wel doen wij een
dringend beroep aan iedereen om zich strikt te houden aan het protocol Veilig
Samen Doorwerken. Hier vind je een samenvatting;
Blijf kritisch en alert op het protocol dat geldt bij het werken achter de
voordeur: Contactloos schouwen en monteren. Dat vind je hier;
In schaftwagens mogen maximaal 3 personen tegelijkertijd aanwezig zijn en
moet te allen tijde de 1.5 meter afstand worden gehouden;
Samen rijden = mondkapje dragen;
Lees alle coronaregels in het protocol van Bouwend Nederland. Dat vind je
hier.

Regels omtrent vergaderen






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 4
personen aanwezig zijn;
Externe bijeenkomsten zijn en blijven verboden;
Fysiek verkeer tussen kantoren en projecten wordt tot een minimum beperkt.




Kerst- en nieuwjaarsborrels, c.q. bijeenkomsten, zijn verboden;
Opleidingen die vanuit verplichte certificeringen noodzakelijk zijn, kunnen
coronaproof doorgang vinden. Planning vindt plaats via
P&O/opleidingscentrum Gelderpoort.

Regels omtrent testen







Heb je corona gerelateerde klachten, dan blijf je thuis en laat je je testen. Dus
heb je last van verkoudheidsklachten, zoals droge hoest, keelklachten,
neusverkoudheid, 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






Houd je aan 1.5 meter afstand;
Was regelmatig je handen;
Nies in je elleboog;
Vermijd drukke plekken;
Zorg op de kantoren voor een schone werkplek.

Regels vakantie in het buitenland





We willen je met klem adviseren om tot half maart niet naar het buitenland op
(wintersport) vakantie te gaan;
Mocht je wel naar een land gaan dat op oranje of rood staat, of tijdens jouw
bezoek op oranje of rood gaat, dan doe je dit volledig op eigen risico en voor
eigen verantwoordelijkheid;
Dat betekent dat, wanneer je bij terugkomst van vakantie in quarantaine moet,
dit voor eigen rekening is.

Fijne feestdagen
Tot slot wensen we iedereen hele fijne feestdagen toe. Op dinsdag 5 januari 2021
gaan we weer uitgerust en hopelijk in goede gezondheid aan het werk. Een eventueel
volgende directiemededeling wordt verstuurd als er iets verandert of als er nieuws is.
Rust lekker uit, geniet van de feestdagen en hou vol!
Directie Van Gelder

