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Beste teamleden,
Iets meer dan een maand geleden hebben we het beleid en de richtlijnen van de Nieuwe Werkmethoden bij
CoorsTek geïntroduceerd om de veiligheid van onze medewerkers en de continuïteit van ons bedrijf te
waarborgen. Ieder van u heeft zich op uitzonderlijke wijze aangepast aan de protocollen en ze zijn een standaard
onderdeel geworden van de manier waarop we de verspreiding van het virus op onze werkplekken in goede
banen leiden. Nu we beginnen te zien dat onze lokale overheden overgaan van de strikte Bescherming-opLocatie-Regeling naar gefaseerde heropening, willen we een veilige omgeving aan u blijven bieden.
Met dat in het achterhoofd willen we onze Richtlijnen voor het opheffen van de Bescherming-op-Locatie-Regeling
– fase 1 delen. Deze begeleiding omvat bijgewerkte maatregelen voor het gebruik van het masker, het werken
vanuit huis, persoonlijke- en zakelijke reizen, het bijhouden van contacten en nog veel meer.
Als voorzorgsmaatregel bevatten onze richtlijnen verbeterde aanbevelingen voor het gebruik van maskers.
Gelaatsbekleding en maskers zijn verplicht voor alle medewerkers in alle kantoren en vestigingen. We
hebben een uitgebreide FAQ Richtlijn Maskergebruik samengesteld, die meer duidelijkheid geeft over wanneer,
waar en waarom we u vragen om op het werk een masker te dragen.
Het merendeel van onze medewerkers is in onze fabrieken en kantoren blijven werken als onderdeel van onze rol
als essentieel productiebedrijf, maar we erkennen dat medewerkers die vanuit huis hebben gewerkt mogelijk
enige angst kunnen hebben om weer terug te keren naar de werkplek. Dit is een goede gelegenheid om u te
herinneren aan de proactieve, doordachte aanpak die CoorsTek heeft gekozen om uw veiligheid op de werkplek
te waarborgen.
CRUCIALE PROTOCOLLEN DIE NOG STEEDS VAN KRACHT ZIJN
• Blijf thuis als u ziek bent.
• Dagelijkse temperatuurcontrole en -respons voor alle medewerkers en bezoekers.
• Was of ontsmet uw handen zeer regelmatig.
• Houd te allen tijde een afstand van twee meter aan ten opzichte van andere personen.
• Preventief schoonmaken in de faciliteiten.
• Toegestane betaalde afwezigheid voor vrije tijd met betrekking tot COVID-19-gerelateerde situaties.
De bovenstaande lijst is niet volledig. Documenten met richtlijnen, memo’s en andere informatiebronnen kunt u
vinden op coronavirus (COVID-19) Informatiecentrum voor medewerkers op CoorsTek.com en de intranetsite EHS
COVID-19.
Ieder van ons speelt een rol betreffende onze collectieve gezondheid en veiligheid. We vragen u om buiten het
werk om preventieve maatregelen te blijven volgen om uw teamleden en familie veilig te houden. Naarmate we
verder gaan, verwachten we een geleidelijke versoepeling van de beperkingen en richtlijnen, maar we moeten ook
bereid zijn om terug te keren naar onze huidige werkmethoden als het aantal COVID-19 gevallen weer begint te
stijgen. Als u vragen of zorgen hebt, stuur dan een bericht naar Co-CEOs@CoorsTek.com of neem contact op
met uw lokale EHS of HR-zakenpartner.

We zijn bijzonder trots op ieder van u en op de manier waarop u elke dag weer uw steentje bijdraagt tijdens deze
ongekende tijd. DANK U voor uw voortdurende inzet voor CoorsTek, uw team en uw gemeenschap. Samen zijn
we Beter.
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