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Geachte «Aanhef» «Achternaam», 

 

Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel Covid-19) ons land nog steeds in haar greep. Het aantal 

positieve testresultaten neemt dagelijks toe en zo ook het aantal ziekenhuisopnames. Geen reden tot 

paniek, maar wel zaak om de afgekondigde maatregelen nog eens extra onder jullie aandacht te brengen 

om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen binnen Concern voor Werk 

voldoen aan de RIVM-richtlijnen en zijn getoetst door GGD Flevoland. Daarom nogmaals graag je aandacht 

voor het volgende.  

 

Voor iedereen blijven de basisregels gelden: 

 Was vaak uw handen en gebruik de desinfecterende handgel die op verschillende plekken in het 

bedrijf staat.  

 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

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

 Schud geen handen. 

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

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

 Gebruik de mondkapjes bij collectief vervoer.  

 

De symptomen van het coronavirus zijn onder andere: vermoeidheidsklachten, hoesten, benauwdheid, 

verhoging of koorts. Heb je een of meer van deze klachten, meld dat bij de werkleiding en laat je in overleg 

testen.  

 

Als gevolg van het coronavirus is het helaas niet mogelijk dit jaar de traditionele barbecues en 

kerstbijeenkomsten te organiseren. De jubileumvieringen worden tot nader order uitgesteld. We vinden dit 

erg jammer en zullen zodra dit weer mogelijk is bekijken hoe we dit volgend jaar wel door kunnen laten 

gaan. De uitreiking van de kerstpakketten zal dit jaar dan ook op een andere manier plaatsvinden.  

 

We zullen met ons allen er het beste van moeten maken.  

Houd de moed er in en blijf gezond! 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Onno Vermooten 

directeur 

 

 

 

 


