Nu de wereld te maken heeft met een uitbraak van COVID-19 (coronavirus), willen wij u graag
informeren over de voorzorgsmaatregelen die wij hebben genomen om de gezondheid van zowel u
als die van onze medewerkers te beschermen. Wij hebben onze bedrijfsvoering daarop afgestemd.

Extra hygiënemaatregelen:
De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, partners en klanten staat voorop bij Securion.
We zijn ons zeer bewust van de potentiële risico’s van het coronavirus en de verspreiding daarvan.
Hygiëne is in deze situatie erg belangrijk. Wij hebben onze medewerkers daarom goed geïnformeerd
over hoe zij de verspreiding van het virus kunnen voorkomen. Dit betekent dat al onze medewerkers
behalve de geldende adviezen zoals aangegeven door het RIVM:
•
•

alle voor de dienst noodzakelijke middelen, extra schoon maken;
de dienstwagens na elk gebruik intern ontsmetten;

•

zowel zakelijk als privé voldoende sociale afstand bewaren in lijn met het advies van het
RIVM.

Onze medewerkers controleren bij diverse opdrachtgevers dagelijks de lichaamstemperatuur van
zowel zichzelf, als van personeel, bezoekers en leveranciers waarbij ingeval een verhoging wordt
gemeten, een aangepast toegangsbeleid wordt gevolgd.
De beveiliging is opgenomen in de lijst van onmisbare en cruciale facilitair ondersteunende functies.

Bereikbaarheid:
Onze kantoorbezetting is gesplitst, al onze kantoren blijven vooralsnog open. Afspraken en
overleggen gaan voornamelijk telefonisch of via mail. Ook voor adviezen, projectaanvragen en
afspraken, blijven wij gewoon bereikbaar

We zijn ontzettend trots op al onze medewerkers (en het thuisfront van onze medewerkers) die juist
in deze roerige tijd laten zien wat het is om een beveiligingshart te hebben. Zij spannen zich tot het
uiterste in voor een optimale veiligheid van u en uw goederen.
Er groeit met deze cisis ook een nieuw besef van saamhorigheid. Het voelt dan ook vreemd om juist
nu fysieke afstand te moeten houden. Wij zijn in de overtuiging dat we deze uitdaging samen zullen
gaan overwinnen en wij wensen iedereen heel veel sterkte in de komende periode.

Wij nemen verantwoordelijkheid, geen risico

