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Nieuwsbrief nummer 19
Beste collega’s,
Via deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van het Coronanieuws bij DSW.
1. Coronaregels
In Nederland hebben we de afgelopen weken gezien dat het aantal Corona
besmettingen toeneemt. Het gebied waar wij wonen en werken is door de overheid
bestempeld als ernstig. Dit betekent dat het aantal besmettingen snel toeneemt.
Bij DSW hebben we natuurlijk al maatregelen getroffen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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 desinfecteren;
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. Als je klachten hebt moet je altijd je leidinggevende op de hoogte
stellen en moet je de GGD bellen.
2. Ook bij DSW mondkapjes
Vanaf maandag 12 oktober is het verplicht om op de locaties van DSW
(Edelgasstraat en Populierendreef) een mondkapje te dragen. Zodra je bij DSW
binnenkomt, als je met elkaar in de auto stapt, naar de kantine gaat, naar het toilet
gaat of bijvoorbeeld naar de koffieautomaat gaat, draag je een mondkapje. Ook als
je op de werkplek zit en geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt bewaren omdat je
bijvoorbeeld uitleg krijgt, dan zet je een mondkapje op.
•
•
•
•
•
•
•

De mondpakjes zijn verplicht voor iedereen die aanwezig is op een locatie van
DSW;
Je kunt een wegwerpmondkapje krijgen bij de receptie;
Je moet elke dag een nieuw of schoon mondkapje gebruiken;
Je mag een eigen mondkapje gebruiken, maar deze moet wel schoon zijn en
moet je elke dag vervangen;
Als je mondkapje vies, nat, of kapot is, moet je het direct vervangen.
Als je op je werkplek of in de kantine zit, op veilige afstand van elkaar, dan mag
je mondkapje af.
Draag je liever de hele dag een mondkapje? Dan mag dat natuurlijk. Wel moet
je na 4 uur een schoon mondkapje op.

DSW werkt veilig en gezond!
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3.

Uitlegvideo’s over het Coronavirus en testen

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 je uitleg over de test en wat je moet doen nadat je getest bent? Klik dan hier

4.

Borrelbox

•
•

Vorige week heeft iedereen een borrelbox ontvangen. Helaas kunnen we dit jaar geen groot
BBQ-feest organiseren dus we hopen dat jullie dit ook leuk vinden. We hebben 2 leuke foto’s
van collega’s ontvangen:

Goedemorgen bedankt voor de MOOIE pakket
die ik heb gekregen VAN jullie
Vriendelijk groeten Nathan blom
Groetjes aan Patrick verhoef
geniet ervan Nathan!
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Wat een geweldige verrassing!!! Mn pa wilde er al
meteen aan beginnen, ik kon het maar net
‘voorkomen. We gaan er een gezellig avondje van
maken. SUPER BEDANKT
RICHARD MEKKERING
Leuk om te zien Richard! We hopen dat jullie een
gezellige avond hebben gehad!

Ook op Twitter hebben we 2 leuke reacties voorbij zien komen:

Bedankt voor het delen! Wil jij ook graag in de volgende nieuwsbrief komen? Heb jij
een leuk bericht of foto die je met al je collega’s wil delen? Stuur het dan naar
info@dswrijswijk.nl en wie weet komt jouw bericht in de volgende nieuwsbrief!

Sociaal Werkbedrijf DSW een bijzonder gewoon bedrijf

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.
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Volg de pijlen op de vloer.

