
 
 

 
 
 

MEMO 
 

Aan : Medewerkers Hendriks Groep   
Van : Directie  
Datum : 16 maart 2020  
 
Betreft:  Maatregelen Corona  
 
 
Beste collega, 
 
De Hendriks groep hanteert de volgende uitgangspunten om besmetting met het Corona virus zo veel 
mogelijk te voorkomen. Deze uitgangspunten gaan per direct in en duren tot nader bericht. We volgen 
daarmee de richtlijnen van het RIVM én ons gezond verstand.  
 

 Als je zelf géén klachten hebt zoals luchtwegproblemen, hoesten, verkoudheid of koorts kom 
je in principe gewoon werken en help je de maatschappij draaiende te houden.  

 Bij twijfel -in welke vorm dan ook- neem je contact op met de directie. 

 Onder verkoudheid verstaat het RIVM: loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest.  

 Als je wel bovenstaande klachten hebt, neem je het zekere voor het onzekere en ga je thuis 
werken indien dat mogelijk is. Is thuis werken niet mogelijk dan meld je je ziek.   

 Bij meer dan 38 graden koorts en (stevige) luchtweg problemen, neem je sowieso contact op 
met de huisarts.  

 Als je 24 uur klachtenvrij bent (in de zin van hoesten, koorts, verkouden, 
luchtwegproblematiek) kun je weer komen werken.  

 Je neemt zelf de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om besmetting te voorkomen. Dit 
betekent regelmatig handen wassen, minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar en 
groepen mensen vermijden. Ook in je vrije tijd! 

 De pauzes worden gesplitst; de koffiepauze is van 8.45 tot 9.00 uur en van 9.05 tot 9.20 uur. 
De lunchpauze van 12.15 uur tot 12.45 uur en van 12.50 tot 13.20 uur. Zo voorkomen we 
grote groepen tegelijkertijd in de kantine en heb je meer ruimte om afstand te bewaren. 

 Blijf zoveel mogelijk op je eigen werkplek, op je eigen afdeling én binnen je eigen bedrijf.  

 Operationele overleggen en vergaderingen alleen wanneer strikt noodzakelijk. Hou de groep 
zo klein mogelijk en hou daarbij afstand. Andere, niet strikt noodzakelijke overleggen 
verzetten.  

 Bezoek ontvangen en op bezoek gaan zoveel mogelijk beperken. 
 
We zijn tevens genoodzaakt om het Hendriks feest op zaterdag 4 april af te lasten.  Ontzettend 
jammer uiteraard, maar wat in het vat zit, verzuurt niet.  
 
 
Bij twijfel of vragen over bovenstaande,  neem dan contact op met de directie.  

 


