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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Net als de rest van de samenleving treft AREPA maatregelen met betrekking tot het coronavirus, COVID-19. 

Onze doelstelling is om binnen het kader van de overheidsrichtlijnen werkzaamheden uit te blijven voeren 

voor onze klanten. Deze werkwijze is zowel voor de veiligheid van onze medewerkers als die van u. 

 

Bij onze werkzaamheden houden we de volgende afspraken aan: 

 

 We volgen voortdurend de aanbevelingen en richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Wij vragen dit 

ook uitdrukkelijk van onze opdrachtgevers en andere bedrijven op de werklocaties. 

 

 Op locatie zijn onze teamleiders en technisch managers (leidinggevenden) het coronavirus-aanspreekpunt 

voor zowel opdrachtgever als onze eigen medewerkers. 

 

 Maatregelen worden genomen op basis van de specifieke situatie op locatie. Onze leidinggevenden zijn 

hier proactief in, en schatten samen met onze opdrachtgevers in hoe de risico’s beperkt kunnen worden. 

Specifiek proberen wij de blootstelling bij niet-proces gerelateerde zaken te verminderen: dit zijn o.a. 

overlegmomenten, koffie- en lunchpauzes, en wachtmomenten. Verder passen wij onze werkmethodes 

aan om zoveel mogelijk “met afstand” te kunnen werken, hygiëne-maatregelen te kunnen nemen etc. 

 

 Onze medewerkers worden constant op de hoogte gehouden van de situatie. Leidinggevenden bespreken 

dagelijks, en waar nodig vaker, de te nemen maatregelen met de medewerkers op locatie. 

 

 Deze situatie brengt voor veel mensen onzekerheid met zich mee. Wij vragen onze medewerkers om 

rechtstreeks met hun leidinggevende te communiceren indien naar hun inschatting afspraken niet gevolgd 

lijken te worden. De teamleider of technisch manager bespreekt het met de betreffende opdrachtgever. 

 

Hopelijk ten overvloede, maar om alle twijfel te voorkomen: indien een van onze medewerkers symptomen 

vertoont vragen wij zonder uitzondering onze collega om direct naar huis te gaan. Beter dat het na twee dagen 

een simpele verkoudheid blijkt te zijn, dan dat collega’s en derden nodeloos worden geïnfecteerd. 

 

We vragen u om onze informatie door te geven aan alle relevante personen in uw organisatie. Mocht u vragen 

over onze werkwijze hebben dan staan wij u zoals altijd graag te woord. 

 


