Duiven, 2 maart 2020

Betreft: informatie over coronavirus 2020

Beste collega, Er is op dit moment veel te doen rondom het coronavirus. Te meer
omdat afgelopen week de eerste inwoners van Nederland zijn besmet. Ook klanten
vragen aan ons wat wij voor de schoonmaak zouden kunnen betekenen.
Onderstaand geven wij jullie wat informatie waarvan wij jullie willen verzoeken deze
ter harte te nemen.
Wat kunnen jullie nu zelf doen?







Wij willen jullie vragen om rustig te blijven; er is geen reden tot paniek.
Was je handen regelmatig en doe dit ten minste 20 seconden. Drogen met
papieren handdoekjes
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes
Heb je koorts (temperatuur boven de 38,5 graden) en last van hoesten,
neusverkoudheid of kortademigheid en ben je de afgelopen 14 dagen in een
van de volgende gebieden geweest: China, Singapore, Zuid-Korea, Iran, De
Noord-Italiaanse provincies Lombardije Veneto, Emiglia Romanga, Aosta
Vallei, Trentino Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Ligurië en Piëmonte, neem
dan telefonisch contact op met je huisarts Stel óók de afdeling
personeelszaken en/ of verzuim daarvan op de hoogte
Volg het nieuws en probeer infectie te vermijden

Wat kunnen wij en jij doen voor onze klanten?
Allereerst is het belangrijk om te weten wat het verschil is tussen reinigen en
desinfecteren.
Reinigen is het verwijderen van alle zichtbare vervuiling. Bijvoorbeeld met gewone
zeep of microvezel. Voor het blote oog lijkt het schoon, maar de ziekteverwekkers
zitten er nog steeds. Dit zijn eigenlijk de werkzaamheden die wij het meeste doen.
Desinfecteren gaat verder dan alleen reinigen. Dit is het uitschakelen van de meeste
ziekteverwekkers. Dit doe je door direct na de schoonmaak het oppervlak na te
behandelen met 80% alcohol. Alleen desinfecteren volstaat dus niet. Je dient het
oppervlak eerst te reinigen, alvorens te desinfecteren. Iets wat wij niet dagelijks doen
en de nodige tijd kost als een klant dit zou verzoeken.








Indien de tijd het toelaat dan is het gedurende deze periode verstandig om
toetsenborden, muizen en andere zaken die door veel mensen aangeraakt
worden geregeld bij de klant te reinigen en desgewenst te desinfecteren.
Daarnaast kan een klant het verzoek doen om contactpunten, zoals
deurklinken, trapleuningen, lichtschakelaars, onderzijde dispensers etc.
regelmatig(er) te reinigen en desgewenst te desinfecteren.
Zorg ervoor dat het zeep en de handdoeken voldoende zijn aangevuld. Indien
wij hier niet verantwoordelijk voor zijn vraag dan de klant om hiervoor zorg te
dragen, noteer dit in het logboek of neem contact op met je rayonleider.
Indien onze klanten vragen hebben met betrekking tot de schoonmaak en het
coronavirus dan kun je ze doorverwijzen naar Nederrijn. Wij staan ze graag te
woord en kunnen ze informatie geven over de mogelijkheden en de kosten
van deze extra schoonmaak en de beschikbaarheid van desinfectiemiddelen

Wij gaan ervan uit jullie voor nu voldoende geïnformeerd zijn. Indien je vragen hebt
of je je zorgen zou maken dan kun je het beste contact opnemen met je rayonleider.
Je mag uiteraard ook altijd contact opnemen met Nederrijn of mailen naar
personeelszaken@nederrijn.nl.
Met vriendelijke groet,
Nederrijn Schoonmaak

Chantal Bruil
Directeur Personeel en Organisatie Ontwikkeling

