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Nieuwsbrief nummer 17
Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen bij DSW.

1. Terugblik op de zomer
De zomervakantie loopt langzaam op zijn
eind en we hopen dat iedereen weer uitgerust aan de slag kan. Bij DSW hebben we
niet stilgezeten en zelfs tijdens de hittegolf
is er hard gewerkt door de collega’s. Dat
verdient zeker een compliment! We hopen
dat de ijsjes voor wat verkoeling hebben
gezorgd.

2. Coronanieuws
Vorige week is er weer een persconferentie over de Coronamaatregelen
gehouden. Helaas loopt het aantal besmettingen
weer op en zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd. Bij DSW hebben we al veel maatregelen genomen: zo zijn de werkplekken opnieuw ingedeeld,
moet je je handen bij binnenkomst desinfecteren en
zijn er pijlen op de grond te vinden, die aangeven
hoe je moet lopen.
We moeten er samen voor zorgen dat iedereen zich
aan de regels houdt, want alleen dan houden we
DSW veilig. Houd dus minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar, volg de pijlen en
loop niet tegen de richting in, hoest en nies in je elleboog, was of desinfecteer je
handen vaak en goed en blijf thuis wanneer je ziek bent.
Natuurlijk houdt het MT alle berichtgeving over Corona in de gaten en als er
ontwikkelingen zijn dan word je hierover geïnformeerd. Heb je vragen? Neem dan
contact op met je leidinggevende.

3. Bijeenkomsten van DSW
Op advies van de Rijksoverheid zullen er bij DSW geen bijeenkomsten worden
georganiseerd. Dit betekent dat de jaarlijkse bbq, bingo en playbackshow niet
door kunnen gaan, maar ook de activiteiten per afdeling die we eerder hebben
aangekondigd. We vinden dit erg jammer, maar veiligheid staat voorop.
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Contact opnemen
Neem voor meer informatie
over deze nieuwsbrief contact
op met je leidinggevende.
Je kan ook terecht bij onze
vertrouwenspersoon:
Anita Hellemons
vertrouwenspersoon@dswrijswijk.nl
Ook hebben wij een
ondernemingsraad:
Harry van der Toorn, voorzitter
ondernemingsraad@dswrijswijk.nl

Sociaal Werkbedrijf DSW
Edelgasstraat 250
2718 TC Zoetermeer
079-3633400
info@dswrijswijk.nl
Bezoek onze website op
www.dswrijswijk.nl

Coronamaatregelen bij DSW
Bij DSW doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat we een veilige werkplek hebben voor alle medewerkers. Het is
dan ook belangrijk dat we ons aan een aantal regels houden:

1

Was je handen regelmatig en goed. Even snel je handen onder de kraan is niet genoeg. Was ze met zeep (ook tussen je
vingers en de bovenkant) of met desinfectiemiddel.

2

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi
deze na gebruik weg.

3
Nies en hoest in je elleboog.

4
Schud geen handen.

5
Hou minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.

6
Volg de pijlen op de vloer.
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