Nieuwsbrief corona #16

Amsterdam, 24 juli 2020

Beste klant,
Wij staan voor u klaar, ook nu!
In de afgelopen periode hebben we te maken gehad met versoepelingen van de coronamaatregelen.
Maar ook blijven de adviezen vanuit het RIVM van kracht: afstand houden, zoveel mogelijk thuis
werken, thuis blijven en testen bij klachten en strikte hygiënemaatregelen.
Arbodienstverlening vanaf 1 september
Tot september continueren wij onze arbodienstverlening zo veel mogelijk online en telefonisch.
Graag informeren wij u over het vervolg vanaf 1 september.
Vanaf 1 september zullen we de mogelijkheid onderzoeken om weer in beperkte omvang en
frequentie op klantlocatie te gaan werken. Waar mogelijk zullen we ook meer fysieke spreekuren op
onze eigen locaties voeren. Een eerste stap richting ‘het nieuwe normaal’. Uiteraard houden wij de
adviezen van het RIVM en onze brancheverenigingen nauwgezet in de gaten. Als maatregelen
worden aangescherpt vanwege nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus, passen wij ons
beleid daarop aan. De adviezen van het RIVM en onze brancheverenigingen blijven hierin leidend.
Per klantteam en in overleg met u kunnen afspraken gemaakt worden over onze fysieke
aanwezigheid op klantlocatie. Indien consulten op uw locatie plaatsvinden is het belangrijk dat er
wordt voldaan aan veiligheidsvoorschriften. Wij hanteren hiervoor een checklist.
Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact op met uw
accountmanager of contactpersoon in de verzuimbegeleiding.
Uw medewerkers in thuisisolatie na vakantie in het buitenland?
Indien een van uw medewerkers op vakantie is geweest in een land waar een oranje of rood
reisadvies afgegeven is, wordt door het RIVM het dringende advies gegeven om 14 dagen in
thuisisolatie te gaan, ongeacht of uw medewerker klachten heeft. Alleen medewerkers in de zorg
mogen onder bepaalde voorwaarden werken. Overleg dit met uw bedrijfsarts. Werknemers die op
vakantie zijn geweest naar een land waarvoor een geel reisadvies is afgegeven, hoeven niet in
thuisisolatie.
Momenteel is bijvoorbeeld voor Kroatië, Roemenië, Bulgarije en Zweden een oranje reisadvies
afgegeven. De actuele reisadviezen zijn terug te vinden op de website van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Over thuisisolatie na vakantie leest u meer op de website van de Rijksoverheid.
Wij zullen bovenstaand beleid hanteren en vragen onze werknemers die terugkomen uit een land
met een oranje of rood reisadvies in ieder geval 14 dagen niet naar kantoor of naar klantlocatie te
gaan. De werkzaamheden worden in die periode vanuit huis uitgevoerd.

Fijne zomer toegewenst!
Vanwege de zomerperiode zullen we in augustus geen nieuwsbrief meer versturen, tenzij er
ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn die invloed hebben op onze dienstverlening.
Vanaf september informeren we u weer via deze weg. We hopen dat u de komende tijd kunt
bijkomen van de hectische periode die we achter de rug hebben. Een hele fijne zomer toegewenst!
Informatie op onze website
Op onze website hebben we relevante informatie, een FAQ, onze extra dienstverlening en onze
nieuwsbrieven voor u bij elkaar gezet. Kijk op https://www.arbobutler.nl/corona.
Sterkte en succes!
Als laatste wensen wij u veel sterkte en succes toe in deze periode. Bij vragen staan wij voor u klaar
via de corona helpdesk, uw accountmanager of uw contactpersoon in de verzuimbegeleiding .
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