
 

 
 
 
COVID-19 

 
Beste relatie, 
 
Momenteel zit de hele wereld in een zeer onzekere tijd. Zowel het zakelijke- als het privéleven wordt 
aangetast. 
 
Wij als bedrijf hebben daarom veel maatregelen in ons bedrijf toegepast, en sinds 18-03-2020 ook 
voor al onze bezoekers van Verzinkerij van Aert! 
 
Om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen en tevens zoveel mogelijk de werkzaamheden door 
te laten gaan in de mate van het mogelijke, hanteren wij onderstaande maatregelen voor ons bedrijf: 
 

- Was regelmatig je handen, nies en hoest in je ellenboog, geef elkaar geen handen en 
vermijdt lichamelijk contact 

- Tussen onze 2 ploegen zit momenteel 1 uur verschil – waardoor contact geminimaliseerd is 
- De kantine in de montagehal is alleen nog toegankelijk voor ons vaste personeel van VVA 
- Bij het rokersgedeelte mag men niet meer dicht bij elkaar in de rokersabri staan, maar met 

afstand van elkaar pauzeren 
- Afstand houden van elkaar, van minstens 1,5 meter 
- Niet lang bij onze medewerkers staan praten – of naar afdelingen gaan waar je niet hoeft te 

zijn / blijf zoveel mogelijk op één plek werken 
- Mocht u gebruik willen maken van ons toilet, dan kunt u in de montagehal terecht. Graag 

ervoor zorgen dat na het toiletbezoek u uw handen zorgvuldig wast, zoals is aangegeven bij 
iedere wasbak 
 

- Bij aankomst moet u uw handen desinfecteren met de handgel die u wordt aangeboden bij 

de receptie 

- U kunt zich inschrijven als bezoeker die komt laden of lossen 

 
- Bij het lossen van uw goederen, mag u uw goederen losmaken en de spanbanden oprollen, 

en erna in uw wagen verder wachten tot u gelost bent. Hierbij verzoeken wij u om zo min 

mogelijk contact met onze werknemer te hebben 

 
- Bij het laden van uw goederen, mag u uw goederen vastmaken met uw spanbanden of wat u 

daarvoor nodig heeft, en zal onze heftruckchauffeur u de nodige papieren (CMR’S) 

meegeven om uw weg te kunnen vervolgen. Hierbij verzoeken wij u om zo min mogelijk 

contact met onze werknemer te hebben 

 
Wij verzoeken dan ook, dat uw collega’s die zich op het terrein van Verzinkerij van Aert bevinden, 
aan deze richtlijnen houden. 

 
Wij danken u voor uw medewerking en het begrip.  
 
Namens Directie Verzinkerij van Aert. 


