COVID-19 (Corona):
Veilig werken bij Teboza
In verband met de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) hebben wij als
Teboza diverse maatregelen genomen met als doel het behoud van de gezondheid van onze mensen,
onze klanten en de maatschappij en om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
Omdat wij ons realiseren dat er zeker voor onze buitenlandse collega’s sprake kan zijn van de nodige
onzekerheid, hebben wij ervoor gekozen om voor jullie in ons personeelsbeleid t.a.v. COVID-19 een
aantal specifieke aspecten op te nemen:

Uitgangspunt
De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en relaties staat in alles wat wij doen
voorop.

Informatie in eigen taal
Wij zorgen ervoor dat je in je eigen taal actief wordt geïnformeerd over de maatregelen die in
Nederland gelden.

Veilig vervoer/ Reizen naar Nederland
Wij zorgen ervoor dat je veilig en gezond vervoerd wordt van en naar je werkplek.
Wanneer je naar Nederland afreist dan moet je een negatieve PCR-test of een vaccinatie bewijs
kunnen laten zien.

Vaccinatiebeleid
Om bij Teboza te werken ben je niet verplicht gevaccineerd te zijn. Mocht je toch geïnteresseerd zijn
om gevaccineerd te worden in Nederland meld je dan bij de caretaker of bij P&O.

Veilige huisvesting
Indien wij de huisvesting voor je verzorgen dan zorgen we er altijd voor dat je verblijft in een veilige
en gecertificeerde huisvesting.

Veilige werkplek
Er is gezorgd voor extra desinfectie, meer ruimte op de werkplekken en op diverse plekken zijn
schermen aangebracht ter bescherming van jezelf en collega’s. Verder zullen wij (uiteraard
kosteloos) zorgen voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gelaatsschermen,
handschoenen en mondmaskers.

Uitstekend testbeleid
Mocht je je niet lekker voelen dan zorgen wij ervoor dat je zo snel mogelijk wordt getest. Wij hebben
afspraken gemaakt met een laboratorium dat uiterst betrouwbaar en snel kan testen.

Vragen of meer informatie
Mocht je nog specifieke vragen hebben, neem dan contact op met Kim Niessen: k.niessen@teboza.nl
( +31 (0) 6 52 07 72 10).
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