Oud Gastel 19-03-20

Waterlogic update ‘COVID-19’
De situatie rond het COVID-19-virus evolueert snel en treft ons allemaal.
Bij Waterlogic nemen we onze verantwoordelijkheid en treffen we de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat we volledig operationeel kunnen blijven. Onze focus ligt op het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit voor
onze klanten en hun werknemers, evenals op de gezondheid en veiligheid van onze eigen werknemers, hun
familie en vrienden.
We hebben de evolutie rond Coronavirus COVID-19 nauwlettend gevolgd en het advies van de Nederlandse
overheid & het ministerie van Volksgezondheid toegepast.
Dit heeft geleid tot het nemen van een aantal maatregelen waardoor we onze dienstverlening met minimale
onderbreking kunnen voortzetten zodat u en uw medewerkers zonder zorgen kunnen blijven genieten van zuiver,
gefilterd en gezond drinkwater en een lekker kopje koffie.
Hieronder staan de specifieke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die wij we hebben ingevoerd:
•

Zolang het mogelijk blijft zetten wij onze dienstverlening voort mits toepassing van alle hygiënische
maatregelen en social distancing.

•

Persoonlijke beschermingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen zijn ter beschikking gesteld voor alle
medewerkers.

•

Voor dat onze medewerkers hun werkzaamheden starten bij de klant, kijken ze ter plaatste of de
social distancing en hygiëne maatregelen worden toegepast.

•

Elke bezoeker en medewerker die onze kantoren betreedt, past de hygiënische regels toe o.a.
handen wassen en antibacteriële sprays of gels gebruiken. Social distancing is de norm.

•

Er is een home office-plan geïmplementeerd voor alle medewerkers waarvan de werkactiviteit
het toelaat. Voor de uitvoering van bepaalde essentiële activiteiten zoals door onze
magazijnmedewerkers en servicemonteurs worden de werkzaamheden op kantoor en bij de klant
voortgezet, rekening houdend met de social distancing en algemene hygiëne regels.

•

Voor onze externe salesmedewerkers is home office de norm en voor niet-operationele
klantenbezoeken wordt video conferencing aanbevolen.

Dit plan is dynamisch en wordt aangepast volgens de aanbevelingen van de overheden en de Wereld
gezondheidsorganisatie. Updates worden op onze website gepost.
Tot slot benadrukken wij dat wij onze medewerkers en leveranciers dankbaar zijn voor het voortzetten van hun
activiteiten onder de gegeven omstandigheden, en danken wij u voor uw begrip.

Vriendelijke groeten,
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