Officiële mededeling coronavirus
30 september 2020
Geachte lezer,
In het kader van het coronavirus (verder: COVID-19) stellen wij u middels dit bericht op de hoogte van de
maatregelen die de CLB Groep heeft genomen om de veiligheid van haar medewerkers, klanten en partners te
waarborgen naar aanleiding van de meest recente persconferentie.
Wij volgen de adviezen van het RIVM, overige ministeries en de Rijksoverheid nauwkeurig op. Op dit moment
zijn onder andere de volgende maatregelen binnen de CLB Groep van kracht:
Algemene maatregelen
•
Thuiswerken is de norm.
•
Goede bereikbaarheid is essentieel: wij zorgen daarom dat wij tijdens kantooruren zowel telefonisch
als via e-mail en Microsoft Teams goed bereikbaar zijn voor elkaar én jou.
•
Wij houden te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand van anderen, zowel binnens- als buitenshuis.
•
Wij schudden geen handen en wassen de handen zeer regelmatig met water en zeep.
•
Tot nader order vinden er geen interne fysieke trainingen, teamsessies, (grote) vergaderingen en
andere niet-noodzakelijke samenkomsten plaats.
•
Ervaar je (milde) verkoudheidsklachten (zoals (licht) hoesten, niezen, een loopneus, verhoging en/of
keelpijn) óf ben je recent in contact geweest met een persoon die klachten had en/of positief is getest?
Meld dit dan direct bij jouw manager, en werk, indien mogelijk, thuis en laat je testen.
•
Hoest en nies in de elleboog en gebruik wegwerpzakdoeken en papieren handdoekjes.
Aanvullende maatregelen op kantoor
•
Wij hanteren een minimale bezetting, wat inhoudt dat een medewerker alleen op kantoor aanwezig is
indien noodzakelijk. In welke mate dat van toepassing is, is per locatie gedefinieerd.
•
Is een medewerker om noodzakelijke redenen op kantoor? Dan geldt er een maximaal aantal personen
per locatie, ruimte en team.
•
Samen in de auto stappen, is niet toegestaan tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort.
•
Wij gebruiken de aan ons verstrekte desinfecterend handgel veelvuldig gedurende de (werk)dag.
Fysieke ontmoetingen met onze klantfamilie
Fysieke ontmoetingen met onze klanten kunnen plaatsvinden indien er aan de bovenstaande en lokaal geldende
(additionele) maatregelen wordt voldaan en de ontmoeting niet op afstand gerealiseerd kan worden. Wij
vermijden direct contact met patiënten, bewoners en/of cliënten. Indien er op een zorgafdeling gewerkt dient te
worden, dient de afdeling leeg en/of gesloten te zijn.
Is dat laatste niet mogelijk en gaat het om een nood- en/of spoedgeval? Dan geldt dat de veiligheid van onze
medewerkers moet worden gewaarborgd doordat zij minimaal de 1,5 meter afstand moet kunnen bewaren van
eventueel aanwezige patiënten, bewoners en/of cliënten. Indien er wordt getwijfeld aan de noodzakelijkheid
en/of veiligheid van een ontmoeting, zullen wij dit altijd met je overleggen alvorens de ontmoeting plaatsvindt.
Bij een dergelijk besluit staat jouw en onze veiligheid vanzelfsprekend voorop.
Levering producten en (reserve)onderdelen
Op dit moment zijn er binnen de CLB Groep geen sprake van tekorten. Wij houden onze supply chain, welke
hoofdzakelijk binnen de CLB Groep ligt, constant scherp in de gaten en zullen je vanzelfsprekend zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen indien er iets verandert.
Waar wij jou voor nodig hebben
Wij vragen om jouw begrip indien wij door prioriteitenstelling niet direct aan je verzoek kunnen voldoen. Verder
verzoeken wij je met klem ons direct te informeren indien COVID-19 invloed heeft op jouw bedrijfsvoering,
indien deze verbonden is met de CLB Groep. Bijvoorbeeld in het geval van een besmetting binnen jouw eigen
organisatie, (toekomstige) leveringsproblematiek, ontstane veiligheidsrisico’s enzovoorts. Wij zullen vervolgens
direct gepaste actie ondernemen.
Dank je wel voor de aanhoudende aandacht en blijf veilig.
Met vriendelijke groet,

Niels de Bruin
CEO
CLB Groep
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