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Geachte lezer, 

 

Met oog op de verspreiding van het coronavirus moeten wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 

nemen en gehoor geven aan de oproep van de overheid om contacten tot een minimum te beperken.  

 

Het voordeel wat wij hebben is, dat onze werkzaamheden veelal in de kruipruimte plaatsvinden. Hierdoor 

is contact met de bewoner(s) altijd al minimaal. Bij de “gewone” bestrijding werkzaamheden mogen er, los 

van deze crisis, geen mensen aanwezig zijn die geen luchtwegbescherming dragen.  

 

Hieronder leggen wij u onze maatregelen uit. 

• Onze medewerkers die gezondheidsklachten hebben, zullen thuis blijven. 

• Onze medewerkers die thuis kunnen werken, zullen dit zoveel mogelijk doen. 

• Ons kantoor in Groningen is opgesplitst in 2 ruimtes waar eventueel iemand kan werken zonder in 

contact te komen met een andere collega. 

• Onze medewerkers in de uitvoering, werken veelal in vaste koppels. 

• Al onze medewerkers zijn voorzien van luchtweg bescherming, desinfectiemiddelen en alle andere 

noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Onze medewerkers zijn op de hoogte hoe ze 

deze middelen dienen te gebruiken. 

• Wij contacten de bewoners voordat wij daadwerkelijk de werkzaamheden starten, om te vragen of 

er geen bezwaar is tegen ons bezoek en of de bewoner(s) zelf geen gezondheidsklachten hebben 

of recentelijk hebben gehad. 

• Onze medewerkers in de uitvoering houden ten allen tijde afstand van de bewoner(s). 

• Onze medewerkers zullen de bewoner(s) vragen in een andere ruimte te verblijven dan waar wij 

de toegang tot de kruipruimte hebben. 

• Onze medewerkers nemen geen drinken en etenswaar aan van de bewoner(s). 

• Onze medewerkers zullen geen pauze houden in de woning. 

• Onze medewerkers maken metalen voorwerpen (denk hierbij aan deurklinken, kraanknoppen etc.) 

schoon met reiniging doekjes.  

• De minder belangrijke bezoeken zullen wij annuleren. Denk hierbij aan nacontroles en 

opleveringen.  

 

Tot slot 

Bovengenoemde maatregelen zijn bedoeld om de werkgelegenheid voor Schipper & Meijer B.V. 

(Nooitmeerzwam) en de gezondheid bewoners en collega’s te waarborgen. We hopen op deze manier 

samen door deze moeilijke tijd te komen. Deze maatregelen gelden voor alsnog tot nader order. Dagelijks 

beoordelen we of deze maatregelen nog steeds passend zijn. 

 

Directie Schipper & Meijer B.V. (Nooitmeerzwam). 
 


