Geen versoepeling coronamaatregelen
Gisteravond keken weer miljoenen Nederlanders naar de persconferentie van de
demissionair minister-president. Tot teleurstelling van velen maakte Mark Rutte geen
versoepeling van de coronamaatregelen bekend. Sterker nog: de bestaande
maatregelen van het kabinet blijven in ieder geval tot en met 20 april a.s. van kracht.
Wat wel verandert is de starttijd van de avondklok. Die gaat vanaf woensdag 31 maart
één uur later in. Dat betekent dat we vanaf die datum tussen 22.00 en 04.30 uur
binnen moeten blijven.
Avondklok




Alle werkzaamheden van Van Gelder mogen ook tijdens de avondklok worden
uitgevoerd. Wie tussen 22.00 en 04.30 uur voor het werk buiten is, moet wel
een geldig identiteitsbewijs, het ingevulde formulier ‘Eigen verklaring
avondklok’ en het ingevulde formulier ‘Werkgeversverklaring avondklok’ bij zich
hebben (digitaal of geprint). Kun je deze documenten niet tonen? Dan riskeer je
een boete van € 95,00.
De werkgeversverklaring kun je per e-mail opvragen (corona@vangelder.com)
bij je leidinggevende en wordt alleen verstrekt aan collega’s die in dienst zijn bij
Van Gelder.

Hoewel we snappen dat iedereen snakt naar meer bewegingsvrijheid, doen we een
dringende oproep aan iedereen om zich aan de coronamaatregelen te houden. Alleen
dan krijgen we corona onder controle. Voor de volledigheid hebben we alle
afgesproken maatregelen nogmaals voor jullie op een rijtje gezet. Deze Van Gelder
maatregelen blijven tot minimaal 1 mei aanstaande van kracht.
Kantoorwerk



Collega’s met een kantoorfunctie werken 50% van hun tijd thuis en 50% van
hun tijd op kantoor.
Het dragen van mondkapje is verplicht als we rondlopen op een met anderen
gedeeld kantoor of in de gang. Alleen achter je bureau mag het mondkapje af.
Uiteraard houden we 1,5 meter afstand in acht.

Vergaderen en bijeenkomsten






We vergaderen zoveel mogelijk digitaal en we beperken fysieke vergaderingen
en bijeenkomsten dus tot een minimum.
Is het echt noodzakelijk om bij elkaar te komen? Dan geldt een maximum van
vier personen die 1,5 meter afstand houden. Het is niet toegestaan om fysieke
bijeenkomsten buiten de deur te organiseren of bij te wonen.
We reizen zo min mogelijk tussen kantoren en projecten.

Buitenwerk





We doen een dringend beroep aan alle projectcollega’s 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
houden we altijd 1,5 meter afstand.
Samen rijden? Mondkapje dragen!

Hygiënemaatregelen






Houd je aan 1,5 meter afstand.
Was en desinfecteer regelmatig je handen.
Nies en hoest in je elleboog.
Vermijd drukke plekken.
Houd je werkplek schoon.

Klachten en testen






Heb je corona gerelateerde klachten zoals hoesten, keelklachten, koorts of heb
je last van kortademigheid? Blijf dan thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
Meld je klachten direct 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.
Als 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.

Tot slot
Ruim een jaar leven met de onzekerheid van corona gaat niemand in de koude kleren
zitten. Dan is een steuntje in de rug soms best fijn. Schroom daarom niet om aan te
geven als je ergens hulp of steun bij nodig hebt.
Heb jij nog een verbetertip of constateer je dat een bepaalde situatie bij Van Gelder
nog niet helemaal corona proof is? Stuur dan even een e-mail naar
corona@vangelder.com. Dit e-mailadres kun je ook gebruiken als je een vraag over
corona hebt. We beantwoorden je mailbericht ook in het weekend.
Directie Van Gelder Groep

