In deze directiemededeling lees je meer over de harde lockdown en de gevolgen hiervan
voor de medewerkers van Van Gelder.
Kabinet: Harde lockdown met drie weken verlengd

“Licht aan het einde van de tunnel”

De persconferentie van minister-president Rutte en minister De Jonge loog er
gisteravond niet om. De harde lockdown wordt met drie weken verlengd. Het aantal
besmettingen is nog te hoog en het is noodzakelijk dat we ons strikt aan de afspraken
houden. Voor Van Gelder betekent dit dat we door kunnen werken, met in achtneming
van de huidige maatregelen.
De overheid heeft ons gevraagd om in deze tijd van de coronacrisis door te werken. Onze
werkzaamheden, zoals de aanleg en onderhoud van gas, water en elektriciteit en de
aanleg en onderhoud van wegen en spoorwegen, zijn cruciaal. Om door te kunnen
werken zijn duidelijke afspraken gemaakt met de overheid. Wij willen aan alle
medewerkers nogmaals een dringende oproep doen om ons aan die afspraken te
houden, zodat we samen op een veilige en gezonde manier ons werk kunnen blijven
voortzetten.
Veilig en gezond
Voor Van Gelder is het belangrijkste dat we samen het virus onder controle krijgen en
geen besmettingen oplopen. Daarnaast willen we veilig en gezond aan het werk blijven
zodat de productie door kan gaan.
De huidige maatregelen blijven ook voor de medewerkers van Van Gelder langer van
kracht, tot minimaal 1 maart 2021. Indien je constateert dat ergens binnen Van Gelder
de situatie niet coronaproof is of als je tips hebt om de situatie te verbeteren, vragen we
je een e-mail te sturen naar corona@vangelder.com. De situatie wordt dan onderzocht
en, indien nodig, zullen passende maatregelen genomen worden.
Scholen dicht
Ook de scholen blijven nog gesloten. Een situatie die veel vraagt van zowel ouders als de
kinderen zelf. We begrijpen dat het in sommigen gevallen moeilijk is 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.

Regels 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.
Of je nou koffie haalt, door de gangen loopt of even naar het toilet loopt: een
mondkapje is verplicht. Alleen achter je bureau mag het mondkapje af.

Regels voor buitenpersoneel
 Voor het personeel op onze projecten verandert er 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
er moet er altijd 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, mits er 1.5 meter afstand gehouden kan worden;
 Externe bijeenkomsten zijn en blijven verboden;
 Fysiek verkeer tussen kantoren en projecten wordt tot een minimum beperkt.
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.
Wij zijn ons ervan bewust dat al deze maatregelen ons werk er niet makkelijker op
maken. Er wordt veel van ons gevraagd, zowel in de privésfeer als op het werk. Het
blijven lastige, onzekere tijden waarin we ons staande moeten zien te houden. Voor onze
eigen gezondheid en de gezondheid van onze medemensen. Schroom niet om aan te
geven als je ergens hulp of ondersteuning bij nodig hebt.
Wees zuinig op jezelf. Blijf gezond, steun elkaar!
Directie Van Gelder Groep

