Geachte collega’s, klanten, leveranciers en overige partners van W.G. Salari,
We leven op dit moment met zijn allen in zeer onzekere tijden. De ziekte die de wereld beheerst heeft
uiteraard ook zijn weerslag op ons bedrijf en de mensen die aan ons bedrijf verbonden zijn.
Allereerst willen wij graag van deze gelegenheid gebruik maken om een ieder die zijn beste beentje
voor zet in deze tijd, heel hartelijk te bedanken. Wij zijn erg dankbaar en trots dat onze chauffeurs,
warehouse-, cleaning-, werkplaats-, kantoormedewerkers en interieurverzorgers dermate flexibel zijn
dat we onze klanten van dienst kunnen zijn met de kwaliteit die ze van ons mogen verwachten.
Daarnaast willen wij graag nog eenmaal de nadruk leggen op de voorzorgsmaatregelen die wij hebben
moeten nemen om ervoor te zorgen dat COVID-19 zich hopelijk niet kan verspreiden binnen ons bedrijf
en binnen jullie privélevens:
• Onze kantoren en alle overige bedrijfsonderdelen in Sittard (NL), Geel (BE) en Selfkant (DE) zijn
alleen toegankelijk voor daartoe bevoegden, dit geldt ook voor afdelingen onder elkaar. Onze
cleaning en warehouses zijn tot op heden wel gewoon geopend voor klanten;
• Sanitaire voorzieningen voor chauffeurs zijn uiteraard wel gewoon beschikbaar, deze worden
zeer regelmatig gereinigd;
• Kantoorpersoneel dat mogelijkerwijs op een goede manier thuis kan werken, wordt hiertoe
aangezet;
• Er worden verder geen bezoekers de kantoorpanden binnengelaten mits met uitdrukkelijke
toestemming van de directie;
• Verder vragen we van een ieder om zich professioneel en verantwoordelijk op te stellen in
alles dat met deze huidige situatie te maken heeft.
Wat betreft alle collega’s hebben we de gebruikelijke maatregelen getroffen:
• Vermijd persoonlijk contact zo veel mogelijk, handen schudden is verboden, houd minimaal
1,5 meter afstand van elkaar;
• Was handen regelmatig en grondig, het liefst met antibacteriële zeep;
• Beschermende mondkapjes en handschoenen zijn verstrekt aan al onze chauffeurs voor op
plekken waar dit gevraagd wordt;
• Voorlichting over hoe symptomen te herkennen zijn en hoe daar naar te handelen.
Het is allemaal niet ideaal, en we zijn ons ervan bewust dat we veel vragen een ieder, maar dit is de
enige manier om de gezondheid en veiligheid van iedereen te waarborgen en tegelijkertijd de
continuïteit van ons bedrijf zo veel mogelijk te beschermen.
Nogmaals dank en veel succes en gezondheid voor de komende periode!
Namens,
de directie van W.G. Salari

