COVID-19 – Corona Statement
Altrimex Packaging Solutions

Statement en acties ter bescherming van het welzijn van onze medewerkers en de
medewerkers van onze relaties en gelijktijdig het borgen van onze wederzijdse
dienstverlening.
Met betrekking tot de huidige Corona pandemie hanteren Altrimex Packaging Equipment bv
en de aan haar gelieerde bedrijven onderstaande richtlijnen.
1. Altrimex volgt nauwlettend de richtlijnen van het RIVM en past deze als
minimale uitgangspunten toe.
2. Werkzaamheden op locatie van onze klanten en opdrachtgevers:
a. Voor niet cruciale werkzaamheden zoals technisch opnames, regulier onderhoud
of onderhoud wat op afstand uitgevoerd kan worden zullen vooralsnog tot en
met 5 april 2021 geen medewerkers meer worden ingepland. Alle geplande
activiteiten zullen in overleg met de betreffende klanten/opdrachtgevers
opnieuw worden ingepland.
b. Medewerkers met “lichte” verschijnselen van griep, verkoudheid, koorts, etc.
worden verzocht niet naar locaties van klanten/opdrachtgevers af te reizen.
c. Cruciale planbare werkzaamheden zijnde geen directe storingen, stilstand, etc.
zullen in overleg met de klanten/opdrachtgevers zoveel mogelijk conform
planning worden uitgevoerd.
d. Verhelpen van acute storingen, stilstand, etc. van machines bij
klanten/opdrachtgevers zal voorrang hebben en in overleg zo spoedig mogelijk
worden uitgevoerd.
3. Werkzaamheden op kantoor, eigen locatie:
a. Werknemers met “lichte” klachten zijn verzocht om per direct thuis te blijven en
indien mogelijk van huis uit te werken
b. Werknemers zonder klachten en waar de werkzaamheden het toelaten is
verzocht om de komende periode van huis uit te werken.
c. Werknemers die in risicogebieden zoals vastgesteld door het RIVM geweest zijn,
zijn verplicht om minimaal 2 weken vanuit huis te werken en is niet toegestaan
om zich op locatie van Altrimex of haar klanten/opdrachtgevers te begeven.
4. Richtlijnen vanuit onze klanten/opdrachtgevers
a. Bij het maken van afspraken zullen we navraag doen naar specifieke richtlijnen
van onze klanten/opdrachtgevers en deze in acht nemen.
b. Indien aanwezig en gewenst kunnen uw richtlijnen ook proactief aan ons
toegezonden worden en dan graag op het e-mail adres:
apecoronateam@altrimex.nl

Continuïteit en ontwikkelingen
Voor alle zekerheid willen we duidelijk benadrukken dat onze huidige dienstverlening zo veel
mogelijk doorloopt zoals u van ons gewend bent en dat de huidige maatregelen een
preventief karakter hebben.
Voor verdere vragen en /of nadere informatie staat ons team vanzelfsprekend altijd ter
beschikking, eventuele schriftelijke vragen kunnen gestuurd worden aan
apecoronateam@altrimex.nl

