Coronavirus (Covid-19) policy

5 november 2020
Beste klant en leveranciers,
Aangezien het coronavirus / Covid-19 de wereldwijde gemeenschap blijft beïnvloeden, houdt Demaco de
situatie regelmatig in de gaten en reageert het op de situatie, waarbij het altijd de gezondheid en
veiligheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers waarborgt.
Het Management Team (MT) van Demaco komt dagelijks bijeen om ons bedrijfsbeleid te bepalen en te
actualiseren, de maatregelen ter voorkoming van infecties te coördineren en de continuïteit van de
activiteiten te waarborgen, met volledige inachtneming van de richtlijnen van de
Wereldgezondheidsorganisatie en het Nederlands Nationaal Instituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM).
Op basis van de dagelijkse situatie communiceert het MT met alle medewerkers en (onder)aannemers
over de actuele eisen en richtlijnen met betrekking tot de uitbraak van het coronavirus / Covid-19.
De bezoeken aan onze vestiging worden beperkt tot de meest essentiële voor een door de overheid
vastgestelde periode. Indien mogelijk, raden wij u aan om telefoon- of videoconferenties te houden met
onze medewerkers.
Op dit moment houden we de productie en levering op peil met een minimale onderbreking. Ons
productieteam en onze ingenieurs werken ter plaatse op een veilige afstand van elkaar.
Ons verkoopteam en onze projectmanagers worden aangemoedigd om thuis te werken. De installatie op
de locatie bij de klant wordt uitgevoerd na grondig overleg met het aanspreekpunt van de klant. Alle
Demacomedewerkers hebben toegang tot de bedrijfssystemen van Demaco, wat betekent dat u dezelfde
reactie/tijd kunt verwachten als gebruikelijk.
Demaco levert ook projecten en diensten voor diverse kritische industrieën (Medisch, Farmaceutisch,
Food, etc). Het is in ons aller belang dat deze toeleveringsketens ongehinderd kunnen opereren en
daarom willen we benadrukken dat we ons uiterste best doen om deze markten zo goed mogelijk te
helpen en te faciliteren. Het is onze plicht om de samenleving te dienen.
Tot nader order zal Demaco haar activiteiten volledig voortzetten. It's all about Cryogenius.
Wij danken u voor uw partnerschap en zijn dankbaar voor het vertrouwen dat u in Demaco stelt. Blijf
gezond!
Kind regards,
Mit freundlichen Grüßen,
Salutations cordiales,
С наилучшими пожеланиями,
Met enthousiaste groeten,
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