Apeldoorn, 13 maart 2020

Betreft Coronavirus, COVID-19

Geachte klant,

Dank voor het gestelde vertrouwen in ons. Binnenkort komen we bij u uw vloer repareren en
of volledig leggen. Mocht u het niet op prijs stellen dat wij komen i.v.m. het virus, dan
ontvangen we daarvan graag z.s.m. bericht. Het kan tevens zo zijn dat het beter is ook voor
de gezondheid van onze collega’s dat we niet komen, omdat er misschien in uw omgeving
verschijnselen aanwezig zijn. Ook dan ontvangen we daarvan graag van u bericht. Alle
medewerkers van HOUTKUBUS zullen de richtlijnen opgesteld door RIVM strikt volgen. Het
management zal daarom de ontwikkelingen op de voet volgen.
Wij blijven uiteraard onze dienstverlening optimaal voeren en hebben in deze enerverende
tijd daarvoor tevens uw hulp nodig. Wij verwachten dat u zo veel mogelijk onze medewerkers
op afstand houdt van uw persoonlijke spullen en is het van belang dat de ruimte waar we
voor u aan het werk mogen leeg is en vrij van meubels en andere dingen.

HOUTKUBUS heeft inmiddels de volgende maatregelen getroffen:
-

wij volgen de adviezen van het RIVM en de GGD op;
Inmiddels zijn onze mensen geïnstrueerd, de richtlijnen van het RIVM te volgen;
die richtlijnen vindt u op: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 .

De maatregelen die u als klant kan nemen zijn:
-

graag zelf het huidige afval vast verwijderen uit de ruimte;
persoonlijke spullen, zoals kasten en meubels vast uit de ruimte halen;
vermijd enig fysiek contact met onze medewerkers;
graag op gepaste afstand van elkaar blijven.

Indien er bij een van onze medewerkers Corona worden geconstateerd zullen we de
communicatierichtlijnen volgens de GGD inzetten.
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Indien in uw omgeving Corona wordt geconstateerd vragen wij u dit ons te melden
om te kunnen achterhalen wie van ons bij u aan het werk is geweest.
Dit mondiale probleem dienen we zorgvuldig gezamenlijk aan te pakken om erger te
voorkomen. Daarom vragen wij u dringend bovenstaande richtlijnen in acht te
nemen.
Uiteraard blijft HOUTKUBUS u binnen dit kader zo goed mogelijk van dienst.

Hartelijke groet,

Willem de Bruin
Bedrijfsleider | Houtkubus
055-5342166
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