Roden, 15 december 2020
Betreft: maatregelen omtrent Corona pandemie

Beste klant,
Sinds begin dit jaar houdt de COVID-19 ons allen in zijn greep. Gelukkig hebben wij de afgelopen periode, uiteraard met
in acht neming van de geldende maatregelen, onze dienstverlening zo goed mogelijk kunnen laten doorgaan en hebben
we zowel onze klanten als vele eindgebruikers van onze producten kunnen helpen. We gaan nu een nieuwe periode in,
met opnieuw een lockdown.
Kijkende naar de richtlijnen vanuit de overheid en de daarin aangegeven (cruciale) contactberoepen kiezen wij ervoor
onze dienstverlening door te laten gaan zoals u van ons gewend bent, uiteraard houden wij ons aan de richtlijnen van de
overheid en volgen de instructies van onze branchevereniging op. Concreet betekent dit:
-

Wij voeren passingen en reparaties op locatie uit
Bij voorkeur voeren wij de passing/reparatie buiten uit
Is het noodzakelijk dat wij toch ergens binnen komen dan proberen wij de tijd dat wij binnen zijn tot een
minimum te beperken
Wij houden zoveel als de werkzaamheden het toelaten 1,5 meter afstand tot andere personen
Passingen zullen worden uitgevoerd met zo min mogelijk aanwezigen
Overal waar wij binnen komen, ook bij particulieren, dragen onze medewerkers een mondkapje
Na iedere passing/reparatie ontsmetten wij onze handen en het gebruikte pasmiddel
Wij voeren geen passing uit indien een betrokkene verkouden of ziek is, tenzij dit noodzakelijk is voor het
welzijn van de eindgebruiker
Als één van onze medewerkers klachten vertoond of een gezinslid koorts heeft blijven wij uiteraard thuis
Medewerkers met klachten zullen worden getest op COVID-19
Wij beschikken over PBM zoals schorten, mondkapjes, handschoenen

Wij hopen op deze manier de continuïteit van onze dienstverlening aan onze klanten en dus ook aan de eindgebruikers
van onze producten zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, maar ook met deze werkwijze bij te dragen aan het
voorkomen van verdere verspreiding van COVID-19. Wij gaan uit van uw begrip.
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