Betreft: Update instructies Coronavirus (Covid-19) leveranciers en onderaannemers

Beste relatie,
Op basis van de laatste ontwikkelingen, hebben ook wij onze richtlijnen verder aangescherpt.
Wat betekent dit concreet;
1) Door ons kantoorpersoneel zal zoveel mogelijk vanuit huis worden gewerkt, waar mogelijk. Hierdoor is de
bezetting op ons kantoor zo minimaal mogelijk. Wel doen wij onze uiterste best om telefonisch en per mail
bereikbaar te zijn en te blijven, zodat werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. Uiteraard
proberen wij voorrang te geven aan de werkzaamheden die hoge prioriteit hebben.
2) Ons kantoor is gesloten voor bezoekers. Dat betekent dat alle fysieke afspraken met derden in geen geval plaats
kunnen vinden op ons kantoor.
Voor dringende zaken zoals het ophalen/leveren van goederen, middelen of materialen, dient u vooraf een afspraak te
maken met het desbetreffende bedrijf via ons algemene telefoonnummer of via de bedrijfsleider van het betreffende
bedrijf (zie contactgegevens op de volgende pagina). Bij leveringen dient fysiek contact te worden vermeden. Wij
zorgen dan voor een gepaste oplossing om, in deze bijzondere situatie, alles zoveel mogelijk door te laten gaan.
3) Fysieke afspraken buiten de deur te zullen wij zoveel mogelijk vermijden. Wij zullen proberen te zoeken naar
alternatieven. Denk hierbij aan telefonische afspraken, mail of video. Niet prioriteiten zullen worden verplaatsen
naar een later tijdstip.
4) Bent u in contact geweest met iemand die ziekteverschijnselen vertoont of vertoont u zelf verschijnselen, kom dan
niet naar ons kantoor of werklocatie om eventuele (verdere) besmetting te voorkomen. Wij willen u dan adviseren
om thuis te blijven en verzoeken u met klem ons op de hoogte te stellen.
5) Te treffen maatregelen als u voor ons werkzaamheden uitvoert (in bewoonde situatie):
Draag beschermde kleding zoals: wegwerp overal, wegwerp hoesjes voor over je schoenen, mondkapje,
veiligheidsbril en wegwerp handschoenen;
Was uw handen na werkzaamheden volgens bijgevoegd protocol, ondanks het dragen van handschoenen; Neem de checklist locatie bezoek – Corona protocol in acht.

Wat kunt u doen om verspreiding van en besmetting met virussen te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van virussen, zoals griep en verkoudheid, te
voorkomen, zijn heel simpel. Het is dus altijd belangrijk deze op te volgen;
Deze maatregelen zijn:
• Was uw handen regelmatig met water en (desinfecterende) zeep.
• Hoest en nies in binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes (éénmalig)
• Probeer erop te letten dat u uw gezicht zo min mogelijk aanraakt met uw handen.
• Geef geen handen en mijd fysiek contact.
• Neem de afstand regel van ongeveer 1,5-2 m afstand tot een ander waar mogelijk in acht.
Als u ziet dat een ander op onze werklocatie de gestelde richtlijnen niet naleeft, spreek hem/haar er dan op aan.
Beschouw het niet als een aanval, maar als attentiepunt. Aan sommige handelingen moeten we allemaal erg wennen.
Neem alle richtlijnen en voorschriften in acht, zo ook in uw privé situatie.
Een bijzondere situatie die we met elkaar aan kunnen
Het gaat ons zeker lukken om deze bijzondere tijd door te komen. Het vereist van iedereen aanpassingen, begrip en
verantwoordelijkheidsbesef. Want voor iedereen is de situatie anders. Misschien zijn uw kinderen de komende weken
thuis of bent u mantelzorger. Die rollen moet u nu gaan combineren met uw werk voor Kruyswijk.
Blijf goed in contact met elkaar. Zoek elkaar online op. Zoek naar nieuwe oplossingen. Naar wat wel kan. Of naar
een manier waarop het verantwoord is. Maar vooral, heb begrip voor elkaars situatie. Wij wensen u en uw
medewerkers sterkte in deze bijzondere periode.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Kruyswijk B.V.
Weesperstraat 136
1112 AP Diemen
020-6436987

Checklist locatie bezoek – Corona protocol
Voorafgaand aan ieder bezoek dient elke medewerker zowel een “Telefonische check”als
een “Voordeur-check “ te doen, conform onderstaande checklisten. Bij een ‘rood’ antwoord,
mag onze medewerker niet bij de bewoner / gedupeerde naar binnen en dient de klant (
corporatie, aannemer e.d. ) en de leidinggevende te worden geinformeerd.
Telefonische check:
•
Aangegeven dat je zelf geen griepverschijnselen hebt;
•
Vragen of de bewoner en/of medebewoners last hebben van gezondheidsklachten; o
Verkouden JA / NEE o Koorts JA / NEE o Hoesten JA / NEE o Niezen JA /
NEE o Keelpijn JA / NEE o Moeite met ademhalen JA / NEE
•
Vragen of de bewoner en/of medebewoners contact hebben gehad met mensen
waarvan is vastgesteld dat ze besmet zijn met het Coronavirus: JA / NEE
•
Is er een mogelijkheid tot het wassen van handen:
JA / NEE

Voordeur check:
•
•

Ik heb geen last van griepverschijnselen, mag ik bij u naar binnen om mijn
werkzaamheden uit te voeren ? JA / NEE
Heeft u na het telefonische contact last gekregen van de volgende
gezondheidklachten?
o Verkouden JA / NEE o Koorts JA / NEE
o Hoesten JA / NEE o Niezen JA / NEE
o Keelpijn
JA / NEE o Moeite met
ademhalen JA / NEE

 Zijn er geen zieke mensen binnen?

JA
NEE

/

