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Onze referentie:

V&M beleid 2020

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus bij V&M

Coronavirus

(COVID-19) - V06 Publicatie

V&M bv volgt de berichtgeving hieromtrent en heeft contact met de relevante autoriteiten om op de

15 oktober 2020

hoogte te blijven. Graag willen wij u informeren over de stappen die we nemen om er voor te zorgen dat
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onze dienstverlening zo veel als mogelijk gewaarborgd blijft en wij onze opdrachtgevers 24/7 service

1 van 1

kunnen blijven bieden.

Vanzelfsprekend volgen wij de adviezen op van het RIVM en nemen we maatregelen om verspreiding te
voorkomen en passen ons beleid daar continu op aan.
De maatregelen die bij V&M van toepassing zijn:


Iedereen bij V&M blijft thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Krijgt u daar ook
koorts bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven.



Bijeenkomsten met maximaal 4 persoenen zijn toegestaan als de 1,5 meter regel kan worden
gehanteerd en er mondneusmaskers worden gedragen.



Indien mogelijk werkt personeel vanuit huis.



Op de V&M locaties worden diversen extra maatregelen genomen om de kans op besmetting te
verminderen, het dragen van een mondneusmaskers is verplicht.



Ben je wel op de V&M locatie aan het werk blijf dan zoveel mogelijk op je eigen werkplek en ga niet
naar andere afdelingen. Mocht dit nodig zijn vraag dan toestemming bij je leidinggevende.



Personeel op werklocaties wordt geadviseerd zoveel mogelijk vanuit huis naar de klussen te gaan.



Het samen rijden naar projecten is toegestaan indien dit centraal is gepland, er een gezondheidscheck
wordt gedaan en het dragen van een mondneusmaskers is verplicht.



Werknemers die de oppas niet rond krijgen kunnen op die dagen onbetaald verlof krijgen.



Houd indien mogelijk afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) indien dit niet mogelijk is zal V&M
kijken naar een gepaste oplossing en zo nodig maatregelen nemen.
V&M volgt de adviezen op van het RIVM en houd zich aan het protocol Samen veilig doorwerken welke
te vinden is op: http://www.helpdeskcorona-bt.nl

Voor vragen kun je terecht bij de teammanager of een van de onderstaande preventiemedewerkers:
Ron Roozenboom

r.roozenboom@venm.nl
06 – 22 55 67 82

of

Marc Schipper

m.schipper@venm.nl

06 – 22 55 67 72

