Coronamaatregelen

Dinsdag 13 oktober 2020 zijn we door de ministers middels een persconferentie geïnformeerd over
de aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus. In deze nieuwsbrief informeren wij
u over onze werkwijze en wat dit voor u betekent.

WIJ HOUDEN ONS AAN DE BASISREGELS
Vooropgesteld: Bedrijfsbureau BI houdt zich aan de

wij u vragen of het overleg telefonisch mag

maatregelen behorende bij de gedeeltelijke lockdown

plaatsvinden, per e-mail of via een Teams-meeting

waarin wij ons momenteel bevinden. Dat betekent

(beeldbellen). Samen met u zoeken we telkens naar

dat wij ons houden aan de basisregels:

de best passende mogelijkheid. Daar waar het wel
noodzakelijk is elkaar fysiek te treffen, maken we

•
•
•

We blijven thuis bij klachten en laten ons in dat

van tevoren afspraken met elkaar. Uitgangspunt is

geval testen;

dat bij een fysiek overleg (bijvoorbeeld bij u thuis of

We houden 1,5 meter afstand van elkaar en

bij ons in Wirdum) altijd slechts één Bedrijfsbureau

schudden geen handen;

BI-medewerker aanschuift. Deze medewerker zorgt

We wassen vaak onze handen en hoesten en

voor een veilige omgeving:

niezen in onze elleboog;
•
•

We werken zoveel mogelijk thuis en digitaliseren

•

onze contacten;

mondkapje en desinfecteert zijn/haar handen

Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden we

voor binnenkomst;

onze werktijden en hanteren we groepsgroottes

•

We

dragen

een

mondkapje

De Bedrijfsbureau BI-medewerker houdt 1,5
meter afstand en vraagt dit ook van u. Wanneer

van maximaal 4 personen;
•

De Bedrijfsbureau BI-medewerker draagt een

in

de afspraak bij u thuis is, vragen wij u om een

publieke

ruimte aan te bieden waarin dit mogelijk is;

binnenruimtes (en bij bewonerscontacten).
•

Wanneer de Bedrijfsbureau BI-medewerker

WAT BETEKENT DIT VOOR U EN DE VOORTGANG

klachten heeft, zal de afspraak worden verplaatst.

VAN DE VERSTERKING VAN UW WONING?

We vragen aan u om ook bij ons van tevoren aan

Omdat we alle contacten zoveel mogelijk digitaliseren,

te geven indien u klachten heeft, zodat ook in

vragen wij u hierbij om uw medewerking. Daar

dat geval de afspraak kan worden verplaatst.

waar fysiek bezoek niet noodzakelijk is, zullen

Bij klachten hebben we het over verkoudheid,

‘Wij maken ons samen sterk voor uw veilige thuis’

hoesten/niezen en/of koorts;
•

Wanneer de Bedrijfsbureau BI-medewerker tien dagen
voor de afspraak in contact is geweest met iemand
die positief is getest op het coronavirus, maken wij
een nieuwe afspraak. Wij vragen aan u om omgekeerd
hetzelfde te doen en ons tijdig op de hoogte te brengen
indien sprake is van deze situatie;

•

Wanneer de Bedrijfsbureau BI-medewerker in de tien
dagen voor de afspraak in een land is geweest waarvoor
het reisadvies “code oranje” geldt, dan wordt een nieuwe
afspraak ingepland. Dit geldt ook voor gewijzigde
reisadviezen na thuiskomst. Wij vragen aan u om
omgekeerd hetzelfde te doen en ons tijdig op de hoogte
te brengen indien sprake is van deze situatie.

Ondanks dat wij het werk zoveel mogelijk (in aangepaste
vorm) voortzetten kunt u zich ongetwijfeld voorstellen dat de
huidige situatie toch gevolgen kan hebben voor de voortgang
van de aanpak van uw woning. We streven er te allen tijde
naar het gewenste tempo te behouden. Daar waar dit niet
mogelijk is, informeren wij u tijdig.

HEEFT U NOG VRAGEN?
Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief
kunt u contact opnemen met uw woon- en bouwbegeleider
bij Bedrijfsbureau BI.
We vertrouwen op uw begrip en medewerking en hopen u
snel in goede gezondheid weer te treffen.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers Bedrijfsbureau BI

‘Wij maken ons samen sterk voor uw veilige thuis’

