Personeelsbijeenkomst vanwege coronavirus
Vrijdag 20 maart 2020
In deze moeilijke tijd vinden we het belangrijk om ons personeel te informeren over de maatregelen
die vanwege het coronavirus zijn genomen, een moment te hebben om daar bij stil te staan en vragen
te beantwoorden. Naast de verpleging en supermarkten draait ook Plantion door om bij te dragen aan
de maatschappij en consumenten te voorzien van een bloemetje. Hou hierbij de persoonlijke hygiëne
in acht en hou afstand van elkaar! We moeten deze moeilijke tijd samen overbruggen. Dank voor je
inzet.
Plantion houdt nauwgezet de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten om medewerkers en
bezoekers veilig en gezond te houden. Daarbij volgen we het advies op van Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van volksgezondheid.
Zowel intern als extern is er een crisisteam samengesteld. Het externe team bestaat uit Peter Bakker,
Guus van Logtestijn, René Willemsen (voorzitter coöperatie), Hans Scholten (voorzitter commissie van
de handel) en Henk Buurman (voorzitter groothandelscentrum). Intern bestaat het crisisteam uit het
MT, Kristel Nijenhuis en Patricia Leenders. Er is dagelijks contact, zodat er snel geschakeld kan worden
als dat nodig is. Informatie en updates worden dagelijks gedeeld in de liveblog op de website. Ook
worden er updates geplaatst op Mijn Plantion.
Neem de algemene adviezen van RVIM in acht:
 Hou minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Beperk contact met
andere mensen.
 Als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of probeer je werktijden te spreiden.
 Zorg voor goede hygiënemaatregelen.
 Was je handen regelmatig met water en zeep.
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 Gebruik papieren zakdoekjes.
 Geen handen schudden.
Vooralsnog blijft Plantion gewoon open en wordt er dagelijks geveild, wel met aangepaste procedures
(in ieder geval tot 6 april a.s.). Het veilen wordt niet gezien als een evenement maar als een
professionele verkoopactiviteit. Dit is overlegd met de burgemeester.
 Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar (tijdens het werk én in de pauzes, ook in de
personeelskantine). Er mag maar 1 koper per bankje plaatsnemen.
 Alle interne en externe afspraken komen te vervallen.
 Werk met een, op elkaar afgestemde, minimale bezetting; als het werk het toe laat moet thuis
gewerkt worden. Hou met de planning wel rekening met het BHV-rooster.
 De MT-leden zullen hun aanwezigheid afstemmen en om en om aanwezig zijn.
 Vermijd contacten met derden (bezoek zo min mogelijk klanten en kwekers).
 Binnen de logistieke afdelingen moet met handschoenen worden gewerkt. (waar dat niet kan
gebruik alcoholische zeep.)
 Headsets worden niet meer in bruikleen afgegeven aan klanten.
 Catering is alleen mogelijk bij de uitgiftebalie in het restaurant.
 Wees voorzichtig met wat je op social media zet over Plantion. Laat dit over aan de afdeling
marketing en communicatie.

Hoe nu verder:
 Hou je aan de veiligheidseisen en gestelde maatregelen en spreek elkaar hier op aan.
 Plantion blijft de aanwijzingen van de overheid volgen.
 Elke dag om 16:00 uur wordt er een update in de liveblog geplaatst.
 Er is dagelijks overleg door de crisisteams.
 We zijn voorbereid op verdere maatregelen.
 Er worden extra koffiehoekjes gecreëerd, zodat medewerkers met voldoende afstand van elkaar
kunnen pauzeren.
 Op de toiletten staan flacons met alcoholische zeep. Laat ze daar staan.
 We gaan gebruik maken van de nieuwe noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).
 We proberen ook werk te houden voor uitzendkrachten.
 Vanaf 23 maart worden er (tijdelijk) geen min-uren meer afgeschreven als het werkaanbod
vanwege de coronacrises niet voldoende is om aan je contracturen te komen. Details worden nog
uitgewerkt en volgen later.
 Als je vrij neemt wordt er wel gewoon verlof afgeschreven. Ook geplande atv-dagen worden
afgeschreven.
Vragen:


Waarom wordt de doordraai niet uitgedeeld aan verzorgenden zoals RFH dat doet?
Wij zitten in een andere markt dan RFH. Wij zitten in de nationale markt en deze zouden we zelf
om zeep helpen als we doordraai gaan weggeven. Onze klanten zouden dan minder verkopen.



Mag je nog reanimeren?
Als er gereanimeerd moet worden mag de BHV dit nog steeds doen, maar dan wel met gebruik
van een zakdoek. Neem hierbij altijd eerst je eigen veiligheid in acht.



Er komen nog steeds kopers op de werkvloer. Kan hier iets aan gedaan worden?
We hebben gecommuniceerd dat dit niet is toegestaan. Het heeft in de lifeblog gestaan. We
blijven hier kritisch op en spreken mensen er op aan. Ook de distributiemedewerkers mogen
klanten hierop aanspreken.

