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Coronanieuws
Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de gevolgen
van Corona voor DSW. Natuurlijk volgen we de richtlijnen van het
RIVM en de GGD en overleggen we met de bedrijfsarts.

1. NBD Biblion is vanaf woensdag 25 maart gesloten tot 6 april.
Voor alle medewerkers geldt: hou contact met je leidinggevende
en je ontvangt gewoon salaris.
2. DCB/IIC, Drake & Farrell, Dupack en Designstar blijven gesloten tot 6 april. Voor alle medewerkers geldt: hou contact met je
leidinggevende en je ontvangt gewoon salaris.
3. Maak je deel uit van de kwetsbare doelgroep met longklachten, hartklachten of diabetes? Of ben je ziek, verkouden, heb
je keelpijn of koorts? Blijf dan thuis!
4. Zorg dat je leidinggevende jouw e-mailadres en telefoonnummer heeft. Als er nieuws is ontvang je bericht.
5. Er worden door DSW geen berichten op Facebook geplaatst.
Ook de berichtgeving in andere media is niet leidend. Nieuws
staat op de website www.dswrijswijk.nl en in de nieuwsbrief
die je per e-mail ontvangt.
6. Heb je vragen? Neem dan contact op met je leidinggevende.

In deze nieuwsbrief
1. Corona maatregelen

Bij DSW komt elke dag een Corona kernteam bij elkaar. Dit betekent
dat we per dag bekijken welke werkzaamheden op welke afdeling
gedaan kunnen worden.
Het is belangrijk om bereikbaar te blijven voor DSW, ook als je thuis
bent. Want jouw voorman of voorvrouw wil ook geregeld weten hoe
het met jou gaat.
Als er nieuws is hoor je dat via e-mail of telefonisch van je voorman/voorvrouw. Kijk daarom dagelijks je e-mailberichten na en
kijk op de website van DSW.
Je ontvangt salaris, ook al ben je thuis.

2. Voorkomen is beter dan
genezen!
3. Neem contact op

Voorkomen is beter dan genezen!

Contact opnemen

Om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt, zijn
er een paar simpele tips die jullie allemaal vast al kennen. Voor de
zekerheid zetten we ze nog even op een rijtje:

1

Was je handen regelmatig en goed. Even
snel je handen onder de kraan is niet genoeg.
Was ze met zeep (ook tussen je vingers en
de bovenkant). Je hebt ze lang genoeg gewassen als je ondertussen “lang zal ze leven”
hebt gezongen.

Gebruik papieren zakdoekjes en
gooi deze na gebruik weg.

2

Neem voor meer informatie over
deze nieuwsbrief contact op met je
leidinggevende.
Je kan ook terecht bij onze vertrouwenspersoon:
Anita Hellemons
vertrouwenspersoon@dswrijswijk.nl
Ook hebben wij een ondernemingsraad:
Harry van der Toorn, voorzitter
ondernemingsraad@dswrijswijk.nl

Sociaal Werkbedrijf DSW
Edelgasstraat 250
2718 TC Zoetermeer

3

079-3633400

Nies en hoest in je elleboog.

info@dswrijswijk.nl
Bezoek onze website op
www.dswrijswijk.nl

4
Geen handen schudden.

5
Hou minimaal anderhalve meter
afstand van elkaar.
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