M E I

In dit nummer:
Afhaling.

Teller.

Kom je belastingattest en de nodige andere zaken (bijv.:
handschoenen, extra werkkledij en bescherming,…)
zeker afhalen.
Wij hebben voor iedereen nog een presentje voorzien
dat afgehaald kan worden. De paashaas was iets later dit
jaar vanwege zijn quarantaine i.v.m. het Corona virus.

Iedereen op de
hoogte!
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Wij hebben momenteel 424 werknemers in dienst.
De teller van onze klanten staat momenteel op 2690.
Hierbij delen wij mee dat de klanten en
wij jullie de afgelopen periode heel
hard gemist hebben. Wij zien elkaar
snel terug mits de nodige afstand te
bewaren.

Handjes wassen!
Feestdagen in
mei.
Als onderneming proberen wij iedereen steeds grondig te informeren over de laatste verwikkelingen op vlak
van deze Corona crisis.
Uiteraard wijzen wij onze gebruikers erop dat zij hun verplichtingen na dienen te komen om een veilige en
aangename werkomgeving te voorzien,
Wij vinden het als onderneming belangrijk om op regelmatige basis met iedereen in contact te komen om na
te gaan of iedereen zijn of haar werk veilig kan uitoefenen en daarom vragen wij ook van jullie de nodige
alertheid om iedere onveilige situatie onmiddellijk te melden.
Indien je zelf op de ene of andere manier besmet geraakt gelieve dit aan ons te laten weten, zodat wij ook
jouw klanten hierover kunnen inlichten. Indien je jezelf onveilig voelt omdat de voorziene maatregelen niet
door je klanten gerespecteerd worden, heb je het recht om de werkplek te verlaten (je stelt uiteraard ons
hiervan wel op de hoogte!).
Wij zullen ook instaan dat iedereen zijn of haar werk op een hygiënische en veilige manier kan uitvoeren
(bijv.: gebruik van handschoenen, ontsmettingsgel, mondmaskers,…). Bij een bezorgdheid twijfel dan niet om
met ons contact op te nemen (0800 / 96 110).
Probeer de social distancing regel steeds te hanteren en hou afstand (min. 1m50!). Met klanten naar de winkel rijden raden wij ten zeerste af tijdens deze tijden, Handjes geven doen wij nu niet! Was je handen regelmatig met water en zeep (minstens voor en na het werk en tijdens je pauze), gebruik hierbij wegwerpdoekjes om je handen te drogen of een verse handdoek. Gooi je wegwerpdoekjes steeds in een afgesloten vuilbak. Poets zoveel mogelijk met handschoenen.
Trek dagelijks schone kleren aan en duik tijdig in de douche.
Op voorhand de woning goed verluchten is aan te raden, maak hierover duidelijke afspraken met je klanten.

Vrijwilligersstraat 8
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Tel: 014 / 61 56 69

Probeer steeds alle contactoppervlakken te reinigen (spoelknoppen, deurklinken, lichtschakelaars, telefoons,
tafels, aanrecht, afstandsbediening,….).
De klanten dienen jullie cheques bij voorbaat op voorhand al klaar te leggen op een welbepaalde plaats
(neem deze in ontvangst met handschoenen aan of was na ontvangst daarna grondig je handen!).
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Het is belangrijk om regelmatig en op de juiste manier je handen te wassen. Dit kan besmettingen met bacteriën en virussen voorkomen.
De hele dag door kom je met bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers in aanraking. Op de handen
zitten dan ook altijd bacteriën en virussen. Via je handen kunnen bijvoorbeeld bacteriën en virussen worden
overgebracht van het ene naar het andere voedingsmiddel, ze kunnen verder ook terechtkomen op schalen,
bestek, aanrecht, koelkastdeur of de knoppen van het fornuis, klinken, enz....

“Safety
first,

De beste manier om je handen te wassen is:



was je handen onder stromend water;



gebruik hierbij vloeibare zeep;

hou afstand,



wrijf de zeep over je hele hand, ook tussen de vingers en onder je nagels (zie het figuur hieronder).

was je handen



tel minimaal tot 20;

en



Spoel je handen goed af;

werk



Droog je handen aan een droge, schone handdoek of aan een papieren wegwerphanddoek (het gebruik
van een papieren wegwerphanddoek is het meest hygiënisch).

hygiënisch.”

Onder ringen kunnen zich op de huid bacteriën ophopen. Ringen kunnen daarom het beste afgehaald worden
voor het handen wassen.
Desinfecterende zeep gebruiken is niet nodig. Wassen met water en zeep is voldoende.
Als er geen stromend water aanwezig is, dan is het gebruik van een desinfecterende handgel op alcoholbasis
een alternatief. Dit werkt alleen als er geen zichtbaar vuil aan je handen zit.!

In de maand mei hebben wij nog een aantal feestdagen: vrijdag
1 mei (Feest van de arbeid) en donderdag 21 mei
(Hemelvaartsdag), Er mag NIET gewerkt worden op feestdagen. Valt die feestdag in een stempelperiode dan is het stempelen.
Denk er nog even aan om je verlof en dat van je klanten nog
even binnen te brengen vóór 31/05/2020. Alle verlofaanvragen dienen schriftelijk aan ons doorgegeven te worden!

