Alle maatregelen blijven van kracht
Gisteravond sprak Mark Rutte wederom ons land toe. Er zijn inmiddels lichte
versoepelingen van de maatregelen aangekondigd, maar de avondklok, bezoekersregels
en lockdown blijven van kracht. Voor ons betekent dit dat er niets gaat veranderen de
komende maand. De maatregelen zoals wij die hanteren bij Van Gelder blijven een
maand langer van kracht: tot minimaal 1 april 2021.
Het belangrijkste blijft dat we samen het virus onder controle krijgen en geen
besmettingen oplopen. We werken veilig en gezond, zodat de productie door kan gaan.
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.
Coronaproof
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.
Avondklok
De avondklok geldt nog steeds tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s morgens. Wie
tijdens de avondklok voor het werk buiten is heeft een geldig identiteitsbewijs en twee
formulieren nodig: het formulier “eigen verklaring avondklok” en het formulier
“werkgeversverklaring avondklok”. Binnen Van Gelder gelden hiervoor de volgende
regels:
- Alle vormen van ons werk vallen onder de uitzondering om te mogen doorwerken.
Wij kunnen dus ook tijdens de avondklok onze werkzaamheden blijven uitvoeren.
- Alle medewerkers die moeten werken en/of storingsdienst draaien tussen 21.00
uur en 04.30 uur dienen een werkgeversverklaring van Van Gelder bij zich te
dragen.
- Deze werkgeversverklaringen dienen aangevraagd te worden door de
leidinggevende die behoren tot de groep “Kader Groot” via het corona emailadres
corona@vangelder.com.
- De werkgeversverklaringen worden vervolgens per e-mail verstrekt aan de
aanvrager.

-

Werkgeversverklaringen kunnen alleen worden aangevraagd voor medewerkers
die bij Van Gelder in dienst zijn. Onderaannemers en ZZP’ers moeten zelf hierin
voorzien.
Het formulier ‘Eigen Verklaring’ dient door de medewerker zelf te worden
ingevuld. Dit formulier tref je hier aan.
Het digitaal tonen van beide formulieren, in combinatie met een geldig
identiteitsbewijs is voldoende. Het printen van de formulieren is dus niet
noodzakelijk maar uiteraard wel toegestaan.
Indien je voor het werk op pad bent tijdens de avondklokperiode en je beschikt
niet over de juiste papieren, loop je het risico op een boete van €95,-. Dus, werk
je ’s avonds of ‘s nachts?
1. Vraag zo snel mogelijk bij je leidinggevende een werkgeversverklaring aan;
2. Vul het formulier ‘Eigen Verklaring’ in via deze link;
3. Neem altijd je ID mee.
Indien er nog vragen zijn over bovenstaande of over andere corona gerelateerde
zaken stel deze dan op corona@vangelder.com. Zoals bekend worden de e-mails
ook in het weekend beantwoord.

Regels tot minimaal 1 april 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. Dat vind je hier;
- 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!
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&Oadviseur 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.
We hebben inmiddels bijna een jaar te maken met deze pandemie. Deze lastige en
onzekere tijd vraagt veel ons, we beseffen dat het ons werk er niet makkelijker op maakt
en dat het steeds moeilijker wordt om alle maatregelen en adviezen op te volgen.
Schroom niet om aan te geven als je ergens hulp of ondersteuning bij nodig hebt.
Blijf gezond, hou vol!
Directie Van Gelder Groep

