EEN BIJZONDER GEWOON BEDRIJF
Nieuwsbrief Sociaal Werkbedrijf DSW

Nieuwsbrief nummer 20
Beste collega’s,
Via deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van het Coronanieuws bij DSW.
Afgelopen dinsdag is er weer een persconferentie geweest. Het aantal besmettingen in Nederland blijft stijgen. Daarom zijn er strengere regels nodig. De regels
gelden sinds afgelopen woensdag om 22.00 uur.

15 oktober 2020

In deze nieuwsbrief
1. Coronaregels bij DSW
2. Uitleg over regels en Corona

Contact opnemen
1. Coronaregels bij DSW
Bij DSW volgen we de regels van de Rijksoverheid. De nieuwe regels van 13 oktober hebben
geen invloed op het werk bij DSW. We werken
namelijk al volgens strenge regels. Wel moeten
we er op blijven letten dat we ons aan de regels
houden:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Draag een mondkapje als je binnen een
gebouw van DSW loopt;
Hoest en nies in je elleboog;
Was of desinfecteer je handen vaak en
goed;
Bij de ingang van de locaties van DSW moet
je je handen altijd desinfecteren;
Werk je op een andere locatie? hou je dan
aan de regels van deze locatie;
Hou 1,5 meter afstand van elkaar;
Blijf thuis met klachten. Klachten zijn: verkoudheid, een loopneus, niezen,
hoesten, keelpijn, verhoging of koorts. Of ineens slecht kunnen ruiken of
proeven
Heb je klachten? Bel dan de GGD en laat je testen (telefoonnummer 08001202). De test is gratis;
Volg de regels en het advies van de GGD;
Hou contact met je leidinggevende;
Volg op de werkvloer de pijlen en ga alleen zitten waar dat mag;
Kom niet naar drukke plekken (zorg altijd dat je minimaal 1,5 meter afstand kan
houden), ook privé.

Als je klachten hebt mag je niet naar je werk toe. Ook niet om te overleggen of je
thuis moet blijven. Met klachten moet je altijd je leidinggevende op de hoogte stellen
en moet je de GGD bellen.
2. Uitleg over regels en Corona
Tijdens de persconferentie zijn nieuwe regels aangekondigd die voor iedereen in
Nederland gelden. We vinden het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt,
ook privé. Wil je nalezen welke regels er in Nederland gelden? Klik dan hier.
Ook is er een factsheet gemaakt: klik hier.
De overheid heeft een aantal filmpjes gemaakt over het Coronavirus. Wil jij uitleg
over de volgende onderwerpen? Bekijk dan de filmpjes:
•
•
•

Wil jij uitleg over het Coronavirus? Klik dan hier
Wil jij uitleg over wanneer je moet testen op Corona? Kik dan hier
Wil jij uitleg over de Coronamelder-app? Klik dan hier

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.

Nies en hoest in je elleboog.

4

3
Schud geen handen.

Hou minimaal anderhalve meter
afstand van elkaar.

5
6
7

Draag een mondkapje.

Sociaal Werkbedrijf DSW een bijzonder gewoon bedrijf

Volg de pijlen op de vloer.

