
 

BERICHT VOOR COLLEGA’S OVER CORONA 

28 oktober 2020 

 

PRODUCTIEAFDELING PAARS UIT VOORZORG TIJDELIJK GESLOTEN 

 

Beste collega’s, 

 

Op de productieafdeling Paars (van Rob Brants) zijn er vijf collega’s met corona. Ook zijn er nog zes 

collega’s die wachten op de uitslag van hun test. Zij hebben een coronatest gedaan, maar de uitslag is 

nog niet bekend. Het MT heeft vandaag besloten om deze afdeling uit voorzorg tijdelijk te sluiten. De 

medewerkers van de afdeling zijn door François over de situatie ingelicht. 

 

Wat betekent de tijdelijke sluiting van deze afdeling? 

De collega’s stoppen vandaag direct met werken. Zij moeten naar huis gaan. De medewerkers die niet 

zelf naar huis kunnen gaan, worden opgevangen. KempenPlus heeft ervoor gezorgd dat iedereen 

veilig thuis is gekomen. De afdeling blijft in ieder geval tot en met volgende week maandag dicht. Die 

dag neemt het MT een besluit of de afdeling op dinsdag weer open kan. De klanten krijgen bericht dat 

er een paar dagen niet gewerkt kan worden. 

 

Zijn de collega’s op het werk besmet geraakt? 

Van één collega is duidelijk dat hij thuis besmet is geraakt. Van de andere collega’s weten we het 

(nog) niet. Ze werken niet de hele dag bij elkaar. Maar tijdens bijvoorbeeld pauzes kunnen ze wel 

dichter bij elkaar zijn geweest. 

 

Is er gevaar voor andere collega’s? 

Het is niet nodig om de rest van het bedrijf te sluiten. We houden dit samen met onze bedrijfsarts 

Wilbert en het coronateam goed in de gaten. Op dit moment zijn er in totaal 13 collega’s met corona: 

vijf op de productieafdeling Paars, vier elders op Raambrug en totaal vier in het metaal en groen. 

 

Het is heel belangrijk dat we allemaal heel goed de regels blijven volgen: blijf zoveel mogelijk 

op je eigen afdeling, houd afstand, was vaak en goed je handen en draag een mondkapje! 

 

Vragen of zorgen 

We snappen dat het allemaal spannend is. Heb je vragen of zorgen? 

Praat met je werkleider of stuur een e-mail naar samen@kempenplus.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het coronateam 

 

François Baudoin 

mailto:samen@kempenplus.com

