Betreft: Corona update, datum: 16-03-2020, 12.00 uur.
Beste relatie,
Zondagmiddag 15 maart jl. heeft de Rijksoverheid eerder genomen maatregelen rondom het
coronavirus (COVID-19) aangescherpt.
Aannemersbedrijf Koen Meijer BV volgt deze richtlijnen van de Rijksoverheid uiteraard, maar
heeft zelf ook nog aanvullende maatregelen getroffen.
De volgende maatregelen zijn per direct van kracht en gelden in ieder geval tot 6 april a.s.
Eigen personeel:
• Volg het nieuws en de richtlijnen van RIVM / Rijksoverheid.
• Als je verkouden bent, hoest, keelpijn of koorts hebt, meld je je telefonisch af bij je
leidinggevende en blijf je thuis! Ook milde klachten waarmee je normaal gesproken
zou werken, zijn nu reden om thuis te blijven! Krijg je tijdens het werk klachten? Twijfel
niet, meld je telefonisch af en ga naar huis.
• Was je handen vaker en gebruik losse handdoekjes;
• Vermijd fysiek contact;
• Schaft waar mogelijk in eigen schaftgelegenheid (bus / auto) en in kleine groepjes;
• Neem voldoende afstand van elkaar, richtlijn is circa 1,5 meter;
• Denk na bij wat je doet. Tijdens het werk, de schaft, werkoverleggen, etc.;
• Doe meer via de telefoon of de mail;
• Indien mogelijk ga je thuis werken;
• Vermijd sociale contacten en bijeenkomsten;
Bezoekers bouwlocaties / kantoor:
• We maken geen afspraken met mensen van buiten als dat niet echt nodig is.
Bestaande afspraken worden (mogelijk) geannuleerd of verplaatst;
• Voor afspraken die niet geannuleerd kunnen worden, geldt dat deze personen alleen
welkom zijn op onze bouwlocaties / kantoor als ze:
o Geen symptomen hebben van het coronavirus
o Niet in een besmet gebied zijn geweest
o Geen contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus
Werkzaamheden op de projecten:
Onze werkzaamheden op projecten gaan vooralsnog gewoon door. Wel kan een beperkte
beschikbaarheid van ons personeel, onderaannemers en de levering van materialen van
invloed zijn op de planning en voortgang van de werkzaamheden. Zodra dit voor uw project
het geval is zullen wij dit specifiek melden.
Wij vragen uw begrip en medewerking hierin en vertrouwen erop dat al onze relaties zich aan
de afspraken houden.
Laten we samen proberen de verspreiding van het virus te beperken en besmetting te
voorkomen!
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