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Nieuwsbrief Sociaal Werkbedrijf DSW

Corona nieuwsbrief nummer 23

In deze nieuwsbrief:

Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de Coronamaatregelen bij
DSW. Gisteren hebben we op de persconferentie gehoord dat Nederland in
lockdown gaat. Wat zijn de gevolgen voor ons?

1.
2.
3.
4.

DSW locaties
Werkplek bij opdrachtgevers
Kerstpakketten
Corona uitleg

1. DSW locaties
Bij DSW werken we veilig en gezond! De locaties van DSW zijn zo ingericht dat
we aan de richtlijnen voldoen en veilig kunnen werken. De locaties van DSW
blijven dus open. Wel moet iedereen er goed op letten dat we onze werkplek
veilig houden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar;
Als je opstaat van je werkplek draag je een mondkapje;
Hoest en nies in je ellebogen;
Was je handen vaak en goed met zeep of desinfectiemiddel;
Gebruik papieren zakdoekjes;
Volg de pijlen op de vloer;
Vervang je mondkapje regelmatig;
Heb je (lichte) klachten? Blijf dan thuis en laat je testen.

2. Werkplek bij opdrachtgevers
Ben je gedetacheerd of werk je op een WOL-locatie? Dan volgen we de regels
van de opdrachtgever. Natuurlijk moet je ook daar aan de regels houden die
genoemd zijn bij punt 1. Heb je vragen over jouw werkplek? Neem dan contact
op met je leidinggevende.
3. Kerstpakketten
Ook dit jaar ontvangt elke medewerker van DSW een
kerstpakket. Werk je op een locatie van DSW? Dan
ontvang je deze week een kerstpakket van je
leidinggevende. Voor de collega’s die niet op een
DSW locatie werken, onderzoeken we hoe we je
kerstpakket bij jou thuis of op je werkplek kunnen
krijgen. Zo zorgen we er voor dat er niet teveel
mensen bij elkaar komen op de locaties van DSW en
kunnen we straks allemaal genieten van ons kerstpakket.
4. Corona uitleg
Wil jij filmpjes met uitleg over Corona bekijken? Klik dan hier

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
Www.dswrijswijk.nl

Blijf gezond, zorg voor elkaar en let op elkaar! Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

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.

