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Beste zakelijke relatie van Wilco,
Aangezien de uitbraak van het coronavirus, ook wel COVID-19 genoemd, zich blijft uitbreiden, nemen we een reeks
maatregelen om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers te waarborgen. Als zakelijke
relatie van Wilco kunt u helpen een actieve rol te spelen bij het beperken van de verspreiding van dit virus.
•
Gezondheid en veiligheid
We volgen de richtlijnen van het RIVM (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19) over de ontwikkelingen van het coronavirus,
inclusief thuisblijven als we daartoe worden opgedragen. Voor een optimale bescherming tegen de overdracht van dit virus
adviseren wij om frequent de handen te wassen en persoonlijke contacten zoveel mogelijk te vermijden. We vragen onze
medewerkers om thuis te blijven en een arts te raadplegen als ze zich niet goed voelen. Wilco investeert in extra reiniging van
faciliteiten en het beschikbaar stellen van persoonlijke hygiëneproducten zoals handontsmettingsmiddelen en papieren
doekjes op al onze locaties. Mocht één van onze medewerkers in contact komen met een besmet persoon, dan moeten zij hun
manager zo snel mogelijk informeren.
•
Reizen
We vermijden reizen als dat niet nodig is en hiervoor volgen we de richtlijnen van het RIVM als ons kader om te bepalen of
reizen naar bepaalde gebieden is toegestaan. De reisadviezen van het RIVM worden regelmatig aangepast, dus deze informatie
kan worden gewijzigd. Als werknemers persoonlijke reizen naar een van de geïnfecteerde landen hebben gepland, vragen wij
ze om hun reisbestemming bekend te maken aan hun manager bij Wilco, die de nodige richtlijnen zal geven om te volgen.
Voor iedereen die in direct contact staat met onze Wilco medewerkers of producten, of die werknemers of aannemers op
Wilco sites hebben, vragen wij u om dezelfde richtlijnen te volgen die hierboven zijn beschreven.
Deze situatie blijkt aan wijzigingen onderhevig. We volgen regelmatig de nieuwe ontwikkelingen en volgen de adviezen van het
RIVM op de voet. We zullen onze richtlijnen zo nodig bijwerken en u op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,
Robert Jan de Rooij, CEO
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