
 

 

 

 VEILIGHEIDSBERICHT  
 
Voorkom verspreiding coronavirus  
 
Met dit nieuwsbericht willen we het belang van het volgen van de RIVM- 
maatregelen benadrukken.   
 
De overheid wil verspreiding van het coronavirus tegengaan. Kijlstra Betonmortel 
B.V. ziet de noodzaak in om de gestelde maatregelen streng te hanteren binnen 
het bedrijf. Wij hopen hiermee bij te dragen aan het tegengaan van de 
verspreiding van het Coronavirus.  
 
Bij Kijlstra Betonmortel houden wij ons aan deze maatregelen! 
 
Maatregelen 
 
Dit zijn de maatregelen die ons raken wat het werk betreft:   

➢ Wij houden ons aan de regels van het RIVM, zowel op onze eigen locatie als op die van de klant.      
Houd hier rekening mee wanneer u een bestelling komt ophalen bij de centrale.  

➢ Onze chauffeurs komen bij u op de losplaats. Alleen zij bedienen de mixer! 

 ➢ Iedereen wordt gevraagd om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Met name bij een 
‘kruiwagen-stort’ dient u hier goed op te letten.  

 ➢ Gelden er op uw bouw aanvullende eisen bovenop die van het RIVM, geeft u deze dan vooraf aan 
ons door. Wellicht moeten wij extra maatregelen treffen of ergens rekening mee houden. 
 
Mocht één van onze medewerkers vernemen dat de corona-maatregelen op een bouw/locatie niet 
(goed) worden nageleefd, dan kan hij de leidinggevende ter plaatse hierop aanspreken. Zou dit niet 
serieus opgepakt worden, dan kan een medewerker zijn werk stilleggen om direct contact op te 
nemen met de directie van Kijlstra Betonmortel B.V.  Wij verwachten uiteraard ook dat onze 
medewerkers deze regels in acht nemen!  
 
Helaas zijn deze regels in ieder geval tot 1 juni van kracht. Het is zelfs mogelijk dat er aanvullende 
eisen komen.  
 
Laten we met z’n allen de schouders eronder zetten om deze periode samen door te komen. De 
gezondheid van u en onze medewerkers gaat boven alles. Wij rekenen op uw medewerking!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
De directie  
Kijlstra Betonmortel  


