Het coronavirus houdt het hele land in zijn greep op dit moment.
De regering heeft vergaande maatregelen ingevoerd om de verdere verspreiding in te dammen.
Hierbij zijn grote samenkomsten afgelast en moeten mensen zoveel mogelijk vanuit huis werken.
Dit is echter in de maakindustrie niet mogelijk, en moet er extra goed gezorgd worden voor de
mensen die de motor van de Nederlandse economie draaiende moeten houden.
Voor Reijnders Graveer en Lasertechniek staat de veiligheid van u als klant en voor onze
medewerkers voorop, en daarnaast zetten wij maximaal in op het blijven leveren van onze diensten
en producten zoals u die van ons gewend bent.
Daarbij realiseren wij ons dat dit door de maatregelen die de overheid, onze leveranciers en wij zelf
nemen niet altijd even makkelijk zal zijn.
De volgende werkwijze is vanaf maandag 16 maart van kracht:

- Reijnders zal geen fysieke afspraken meer zullen laten plaats vinden bij ons op kantoor, noch
op locatie.

- Alleen ons fitste personeel is aan het werk. Iedereen met (milde) gezondheidsklachten
houden we thuis.

- We ontsmetten en reinigen onze werkomgeving dagelijks.
- De werkplekken zijn zodanig ingericht dat de minimale onderlinge afstand van 1.5m in acht
wordt genomen.

- Wij verzoeken onze klanten die goederen komen afhalen of leveren, zich te melden bij
roldeur nummer 1.

Deze stappen zijn om de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen en de doorloop van de
productie en leveringen van onze producten te waarborgen.
Bovenstaande maatregelen blijven van kracht tot nader bericht en in ieder geval tot 6 april. Verder
stemmen wij ons beleid af op de richtlijnen die de overheid en RIVM ons verschaffen.
Wij hebben tot op dit moment nog geen signalen ontvangen dat de aanvoer vanuit onze
toeleveranciers door het Covid-19 virus beïnvloed worden.
We hebben dagelijks overleg met onze leveranciers om gezamenlijk de mogelijke effecten op de
aanvoer van materialen te minimaliseren.
Wij hopen dat iedereen deze moeilijke tijd in goede gezondheid doorkomt. Het team van Reijnders
Graveer & Lasertechniek B.V. staat voor u klaar.

