Zwaagdijk, 2020-3-28

Beste klanten en opdrachtgevers,
Hierbij informeren wij u over onze maatregelen in verband met het Coronavirus COVID-19:
•

Schildersbedrijf Johan Bakker volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM.

•

Voor ons is het niet mogelijk om thuis te werken. Wij zullen de nodige maatregelen in acht
nemen om werkzaamheden verantwoord te kunnen blijven uitvoeren. Zo zullen wij u geen
hand geven, houden wij de maximale afstand (die mogelijk is) van u en onze collega’s.

•

Buitenwerkzaamheden kunnen normaal doorgang vinden maar wij inventariseren voor
aanvang van de werkzaamheden of er bij de bewoners symptomen van het coronavirus
aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is schuiven we de werkzaamheden door naar een later
tijdstip.

•

Als er mensen aanwezig zijn op plekken waar wij moeten werken die gezondheidsklachten
hebben laat ons dit alstublieft weten zodat wij onze afspraak of de werkzaamheden kunnen
verplaatsen.

•

Wij zullen ook onze planning aanpassen waar wij vinden het meer verantwoord te vinden om
bepaalde opdrachten juist wel of niet nu uit te voeren. Denk hierbij aan uitstel van
opdrachten bij mensen met gezondheidsklachten maar ook voor onze eigen gezondheid
kunnen wij ervoor kiezen om eerst projecten aan te pakken waarbij er met zo min mogelijk
mensen contact momenten zijn. Wij vragen hier voor uw begrip.

We hopen hiermee voldoende maatregelen te hebben getroffen en gaan er van uit dat hierdoor de
samenwerking zo normaal mogelijk kan blijven verlopen.
Het kan niet anders dan dat u als klant of relatie de komende periode iets merkt van de maatregelen
die wij nu nemen. Onze excuses hiervoor, want wij zijn u altijd graag van dienst. In deze onzekere
periode vinden wij echter dat we niet anders kunnen dan onze verantwoordelijkheid nemen om het
effect van dit virus met elkaar te laten afnemen.
Wij vragen daarom uw begrip als u wat langer moet wachten, als uw mondelinge afspraak wordt
omgezet naar een telefonische of wanneer wij u voorlopig afbellen.
Mocht u naar aanleiding van onze maatregelen vragen hebben dan vernemen wij dat graag van u.
Met vriendelijke groet,
Johan Bakker

