Voorzichtige versoepeling coronamaatregelen
Tijdens de persconferentie van gisteren kondigden Rutte en De Jonge verdere
versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Deze gaan volgende week woensdag in,
maar dan moeten de opnamecijfers uit het ziekenhuis wel blijven dalen. Versoepelingen
met een pauzeknop, noemde premier Rutte ze. Als alles goed gaat mogen vanaf 19 mei
onder andere pretparken en sportscholen weer open. Deze voorzichtige versoepelingen
zijn ook voor Van Gelder aanleiding om een paar versoepelingen in ons coronabeleid door
te voeren. Wat verandert (en wat hetzelfde blijft) vind je hieronder.
Vergaderen en bijeenkomsten
We hebben de afgelopen maanden ervaren dat online vergaderen in veel gevallen prima
gaat. Het scheelt reistijd en is ook nog beter voor het milieu. Daarom blijven we zoveel
mogelijk online vergaderen. Wel zullen we de afspraken rondom fysiek vergaderen iets
versoepelen:





Bij fysieke vergaderingen geldt een maximum van tien personen die minimaal 1,5
meter afstand houden.
Het is toegestaan om vergaderingen buiten de deur bij te wonen, mits het aantal
deelnemers het aantal van tien personen niet overschrijdt.
Het is weer toegestaan om te reizen tussen kantoren en projecten.
Bovenstaande afspraken gelden vanaf 1 juni.

Vakantie
Er was gisteren ook goed nieuws te melden voor iedereen die plannen maakt voor de
zomervakantie. Vanaf zaterdag 15 mei geldt het algehele negatieve reisadvies niet meer.
Dat betekent dat we op vakantie kunnen naar landen die een code geel hebben. Voor
landen met een code oranje blijft gelden dat je daar alleen naartoe mag reizen als dat
een noodzakelijke reis betreft. Kom je terug uit een land met code oranje, dan geldt de
verplichte quarantaine van veertien dagen.
Dat laatste is goed om in het achterhoofd te houden als je van de zomer naar het
buitenland gaat. Hoe gaan we hier als werkgever mee om? Bij vakanties geldt het
volgende:
Code groen:
Hier gelden geen veiligheidsrisico’s met betrekking tot corona.

Code geel:
De Rijksoverheid geeft aan dat het is toegestaan om naar landen te reizen waarvoor code
geel geldt. Bij code geel gelden er extra veiligheidsrisico’s ten aanzien van corona. Check
voordat je vertrekt of dit advies recent gewijzigd is en wees je ervan bewust dat codes
snel kunnen veranderen. Het kan voor komen dat landen bij een nieuwe uitbraak,
strenge maatregelen nemen, zoals het afsluiten van gebieden en het sluiten van de
grenzen. Dit kan gevolgen hebben voor je terugreis. Als de code van het land van je
vakantiebestemming wijzigt in rood of oranje, dan is dat voor jouw eigen rekening en
risico. Eventuele besmetting, quarantaine of de onmogelijkheden terug te komen, zijn
voor eigen risico.
Code oranje of rood:
Voor een groot deel van de wereld geldt nog code oranje of rood. Dit betekent dat reizen
naar deze landen sterk wordt afgeraden. Wij ontraden je om deze zomer op vakantie
naar een gebied te gaan waarvoor code oranje of rood geldt. Wanneer je toch besluit
hierheen te reizen, gebeurt dit voor eigen rekening en risico. Besmetting, quarantaine of
de onmogelijkheid om terug te komen, zijn voor eigen risico. Ook willen wij het van
tevoren weten als je besluit te reizen naar een gebied waar code rood of oranje is. Meld
dit vooraf bij je direct leidinggevende.
Let op!
Ben je toch afgereisd naar een land waar code oranje of rood geldt? Of is de code tijdens
je bezoek gewijzigd in oranje of rood? Dan ben je bij thuiskomst verplicht om uit
voorzorg twee weken in quarantaine te gaan. Als de mogelijkheden er zijn, wordt met de
leidinggevende afgestemd hoe er thuis gewerkt kan worden. Als thuiswerken niet
mogelijk is, dan zal in deze periode geen loon doorbetaald worden. Wij bieden echter wel
de mogelijkheid om voor het aantal werkdagen dat je normaliter zou werken, gebruik te
maken van het inzetten van je verlofdagen. Dit dien je dan zelf aan te geven. Wij hebben
voor dit beleid gekozen vanuit onze zorgplicht als werkgever om een veilige en gezonde
werkplek te bieden voor alle collega’s.
Alle andere afspraken met betrekking tot kantoorwerk, buitenwerk, hygiënemaatregelen,
klachten en testen blijven in ieder geval tot en met de bouwvak van kracht.
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 coronaproof 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 jouw mail ook in het weekend.
Hou nog even vol! Het eind is in zicht.
Directie Van Gelder Groep

