
 

 

Wommelgem, 2020 maart 15 

 

 

MEMO: Maatregelen inzake Corona COVID-19-virus 

 
 
Beste klant, leverancier, relatie. 
 
 
U heeft ongetwijfeld reeds over de verscherpte maatregelen van de Belgische overheid gehoord inzake het Corona 
COVID-19 virus. Het leek ons dan ook aangeraden om bij RESIPLAST enkele concrete maatregelen te treffen. De 
gezondheid van onze medewerkers, klanten, relaties, leveranciers stellen we natuurlijk steeds voorop.   
 
Wij adviseerden onze werknemers reeds vanaf woensdagavond al om zoveel als mogelijk van thuis uit te werken. Zij 
beschikken dan ook over de nodige tools om hun werk vanaf welke locatie dan ook uit te voeren en u steeds van dienst 
te zijn. 
 
Na de aankondiging van de verstrengde maatregelen op donderdagavond en dit weekend door de overheid dienen 
wij fysieke afspraken zoveel mogelijk te vermijden waardoor de besprekingen en adviezen voortaan enkel nog per mail, 
telefoon of skype kunnen verlopen.  Dit geldt zowel voor afspraken binnen- als buitenhuis. Alsook zal met onmiddellijke 
ingang niemand van onze organisatie nog deelnemen aan werk gerelateerde bijeenkomsten en evenementen van 
meer dan 8 personen. 
 
Daarnaast blijven de reeds eerder extra genomen maatregelen en afspraken qua hygiëne van kracht: 
 

§ We schudden geen handen meer. 
§ Het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden) door deze 

regelmatig te ontsmetten. 
§ Het toepassen van een goede handhygiëne door de werknemers  
§ Het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het plaatsen van papieren zakdoekjes in 

elke ruimte. 
§ Het duidelijk informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet 

naar de werkplek begeven. 
 
Momenteel ondervinden wij geen hinder bij de werking van onze productie en bij het ontvangen van grondstoffen. 
Wij beschikken ook over voldoende voorraden om orders te kunnen blijven uitleveren. Tot nader order blijven wij dus 
verder werken op de manier zoals u van ons gewoon bent en dat betekent ook dat wij onze klanten en partners 
voorlopig volledig kunnen blijven beleveren. 
 
Deze maatregel gaat voorlopig in tot 05 april 2020. 
 
Belangrijk is dat wij er alles aan zullen doen om de werking niet te verstoren en u de gebruikelijke service te kunnen 
blijven aanbieden naar de toekomst toe.  
 
 
 Alvast dank voor uw begrip. 

 

 

Philippe Carels 
CEO 

 

 


