
 

 

Aan collega’s van Alprokon Aluminium 

En op verzoek relaties 

 

 

Betreft: Aangescherpt beleid aangaande Corona Virus 

Barendrecht, datum 17 maart 2020, 

 

Geachte collega, beste relatie, 

Het Coronavirus houdt Nederland flink bezig. Inmiddels weten we (iets) meer over het virus en kunnen 
we de situatie beter inschatten. Omdat het virus zeer besmettelijk is verspreid het zich snel. Hoe meer 
mensen besmet worden, hoe groter de kans dat de risico groep besmet raakt. Het is daarom zaak om de 
kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. 

De symptomen van een Corona besmetting lijken misschien op een ‘normale’ griep, toch zijn ze relatief 
eenvoudig te herkennen. Als iemand koorts heeft, boven de 38 gr, kortademig is en veel moet hoesten is 
dit een belangrijke indicatie. Wanneer iemand daarnaast in een risicogebied is geweest of met iemand in 
aanraking is geweest met het virus is voorzichtigheid geboden. Neusverkouden, keelpijn, spierpijn en 
gewone griep symptomen zijn geen aanleiding om je direct zorgen te maken. 

Wanneer iemand twijfelt of hij of zij het virus bij zich heeft, ga dan niet naar de huisarts of arboarts. 
Neem altijd TELEFONISCH contact op met de huisarts en vertel waar je je zorgen over maakt. De huisarts 
zal telefonisch uitvragen naar de klachten en de nodige vervolgstappen nemen. 

Sinds 12 maart 2020 zijn er door het RIVM extra maatregelen aangekondigd. Hieronder de maatregelen 
die ons bedrijf en medewerkers raken:  

• Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 
Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. 

• mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden 
te spreiden.  

• de maatregelen gelden voor heel Nederland van 12 maart tot en met 6 april 2020. 
 

Door op onderstaande link te klikken kunt u alle maatregelen uitgebreid lezen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-
maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland  

Ook zijn er per 15 maart extra maatregelen getroffen, deze zijn terug te lezen op 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-
horeca-sport 

Het doel is het aantal besmettingen in te dammen. Het is al eerder gememoreerd 
“het corona virus is zeker niet voor iedereen op voorhand dodelijk. Het merendeel 
van de besmette personen heeft zelfs maar beperkte gezondheidsklachten door het 
virus.” Voor ouderen en voor risicogroepen is het risico wel groter.  Naarmate de 
groep besmette personen groeit neemt ook de kans dat ouderen en mensen uit 
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risicogroepen besmet raken in een rap tempo toe.  Vandaar de nu 
verdergaande maatregelen. 

Wat kun je verder doen om besmetting te voorkomen? 

- Schudt zo weinig mogelijk handen (of eigenlijk gewoon even niet). 
Alternatieven zijn er genoeg bedacht, maar je kunt ook gewoon 
zeggen, we doen het nu even niet. 

- Vermijd bijeenkomsten met meerdere mensen als er klachten zijn 
die duiden op het virus. Nogmaals de kans dat je een verkoudheid 
hebt is vele malen groter. 

- Omdat het virus zich vooral door vocht verspreid, nies daarom in je mouw of altijd in een 
papieren zakdoek. Gooi deze daarna direct weg. 

- Belangrijkste in alle gevallen, gebruik je gezond verstand. Blijf nadenken en laat de angst niet 
regeren.  

 

Extra maatregelen betreffende Alprokon Aluminium Development bv. 

- Alle afspraken welke niet direct en strikt noodzakelijk zijn met derden worden verzet tot in ieder 
geval na 6 april 2020. Of zij worden telefonisch dan wel middels een videoconferentie gevoerd. 
Een goed werkende en gratis site hiervoor is www.linkello.com.  
Bezoek aan ons kantoor door derden wordt tot een absoluut minimum beperkt en geschiedt 
alleen op afspraak. 

- Hiervoor wordt de (glazen) tussendeur weer afgesloten tussen 7:30 en 17:00 uur. 
- De bezetting op kantoor wordt tot een minimum teruggebracht. Medewerkers worden geacht zo 

veel als mogelijk thuis te werken. Een minimaal aantal zal aanwezig zijn op kantoor. Hen wordt 
verzocht om niet in één ruimte te werken, maar van aparte kantoren gebruik te maken en ook 
niet samen te komen in één ruimte (zoals bijv. de keuken). 

- De studenten worden allen verzocht om thuis te werken aan hun opdracht. Wekelijks gaan we 
video conferenties opzetten om de voortgang te bespreken. 

- Het verkoopoverleg op vrijdag morgen zal ook op afstand worden gevoerd middels video 
conferentie. Hiervoor ontvangt iedereen een uitnodiging. 

- De medewerkers van productie wordt verzocht om niet tegelijk in de kantine pauze te houden en 
dit te verdelen over twee tijdstippen. Men mag daar zelf een schema voor opstellen. Hetzelfde 
zou kunnen voor aanvang en eindtijd. 

- We wassen voor aanvang van de werkzaamheden, voor de pauzes, na toiletbezoek e.d. onze 
handen conform de bijgevoegde handen was instructie. 

- Productie capaciteit zal, waar nodig, worden aangepast aan de vraag. Dit betekent dat we gaan 
plannen op orders en wellicht om voorraden aan te vullen. Hierdoor kan het zijn dat 
medewerkers verzocht gaan worden om boventallig verlof op te nemen (de zogenaamde 
boeggolf) of ATV uren in te leveren. 

- Het is vanaf 17 maart 2020 strikt verboden voor externe chauffeurs en/of afhalers om voorbij de 
balie het pand te betreden. 

 

Bovenstaande maatregelen zijn helaas nodig uit voorzorg en om een eventuele besmetting of 
verspreiding te voorkomen. De gezondheid van onze medewerkers, welke voor een groot deel ook 
bestaat uit de risicogroep, staat voorop. De maatregelen zijn noodzakelijk voor de 
continuïteit van ons bedrijf. Hoe erg ze ons ook gaan raken. 

Afsluitend willen we iedereen erop attent maken dat bij tekenen, of zelfs maar het 
vermoeden, van Corona (of COVID-19) wij iedereen ten strengste adviseren om niet 
naar het bedrijf te komen. Wees niet groter en wuif eventuele klachten NIET weg. 

http://www.linkello.com/


 

 

Neem deze pandemie aub serieus zonder in paniek te raken. 
Blijft staan dat we met gezond verstand nog steeds het verste komen. 

Namens de directie van Alprokon Aluminium Development bv. 

Met vriendelijke groet, 

 

Richard Snel 
Adjunct directeur 

 

Bijlage: handen was instructie 


