Statement omtrent coronavirus

Beste relatie,
Zoals iedereen in Nederland neemt ook Nedcon haar verantwoordelijkheid tegen de verspreiding van het
coronavirus. De eerste ziekteverschijnselen bij een besmetting van het coronavirus bestaan o.a. uit:
- Klachten aan luchtwegen: hoesten, keelpijn, niezen, verstopte neus, loopneus;
- Koorts (temperatuur hoger dan 38 graden Celsius), rillingen;
- Kortademigheid.
Om verdere verspreiding tegen te gaan houdt Nedcon ook de aangegeven maatregelen aan van het
RIVM.
Ons volledige beleid houdt concreet in:
•
•
•

•
•
•

•

Indien mogelijk werken medewerkers vanuit huis;
Medewerkers met (milde) gezondheidsklachten werken te allen tijde vanuit huis of helemaal niet;
Indien 1 van onze medewerkers tijdens het werk ziekteverschijnselen heeft, kunt u hem of haar
naar huis sturen. Onze medewerkers zijn ook geïnstrueerd om direct weg te gaan bij optredende
klachten. Dat geldt ook indien de contactpersoon ziekteverschijnselen heeft;
Al ons bestek en servies wordt op hoge temperatuur gewassen;
Binnen onze cursusruimtes worden maatregelen getroffen, zodat de cursisten en de cursusleider
op afstand van elkaar kunnen blijven;
Onze werkplekken, cursusruimtes, algemene ruimtes e.d. worden meerdere malen per dag
gedesinfecteerd. U dient hierbij ook te denken aan handgrepen, leuningen, lichtknoppen,
toiletten, bureaus etc.;
Er worden in ruime mate middelen ter beschikking gesteld voor een goede hygiëne (papieren
handdoekjes, desinfecterende zeep e.d.).

Tevens hebben wij de volgende gedragsregels voor onze medewerkers opgesteld:
•
•
•
•

Onze medewerkers schudden u of anderen niet de hand;
Niezen of hoesten wordt aan de binnenkant van de elleboog gedaan;
Er wordt bij voorkeur minimaal 2 meter afstand gehouden;
De handen worden regelmatig goed gewassen.

Mocht u ondanks de door ons genomen maatregelen de adviseur niet willen ontvangen, dan kunnen we
met u overleggen om bepaalde werkzaamheden op afstand te doen. In veel gevallen hoeft dit niet te
leiden tot vertraging van onze advieswerkzaamheden.
Tenslotte verwachten we van onze relaties dat ook zij de nodige maatregelen nemen tegen verspreiding
van het coronavirus. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog verdere vragen hebben, kunt u op
kantoortijden contact met ons opnemen.
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