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Beste collega, 

 

Al enkele maanden moeten we ons aan de coronamaatregelen houden. Gelukkig kunnen binnenkort enkele 

maatregelen versoepeld worden. Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer 

ruimte. We moeten dus nog even volhouden!  

 

Bij Concern voor Werk kan nog niet iedereen aan de slag. De werkomgeving veilig aanpassen vraagt veel 

organisatie. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een werkplek heeft die ruim genoeg is of afgeschermd kan 

worden? Hoe organiseren we de pauzes? In de kantine moet ook voldoende afstand gehouden kunnen 

worden. We doen ons uiterste best om voor iedereen een veilige werkplek te maken. Als er nieuws is, dan 

hoort u dit van uw leidinggevende.  

 

Deze corona-tijd is geen gemakkelijke tijd. Niet voor onze collega’s die nu noodgedwongen thuis zijn. Zij 

worden zeker gemist! Maar ook niet voor de andere collega’s. Van hen worden soms de nodige 

aanpassingen verwacht. Daarnaast heeft iedereen zo zijn eigen zorgen en onzekerheden in deze tijd. Maar 

met elkaar gaan we er het beste van maken.   

 

Graag willen wij jullie langs deze weg bedanken voor de inzet en begrip in deze coronatijd. Zo waardevol! 

Daarom een kleine attentie bij deze brief in de vorm van een zakje bloemzaden. Zaai ze in uw tuin of in een 

bloempot. Over enkele weken kunt u dan genieten van zomerbloemen.  

 

Houd de moed er in en blijf gezond! 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Onno Vermooten 

 

Informatie 

Het informatiebulletin van mei 2020 is te vinden op www.concernvoorwerk.nl/informatie.  

Volg Concern voor Werk ook op facebook en twitter.  

 

Voor iedereen blijven de basisregels gelden: 

 Was vaak uw handen. 

 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een prullenbak. 

 Schud geen handen. 

 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig. 

 Werk zoveel mogelijk thuis. 

 Blijf thuis bij verkoudheidsklachten. 

 Vermijd drukte; ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden. 

http://www.concernvoorwerk.nl/informatie

