
Gezondheid en veiligheid is onze #1 prioriteit
Aldel volgt de algemene richtlijnen van het kabinet, het RIVM en de GGD. Deze
richtlijnen zijn samengevat in dit document. Neem het serieus en volg de regels goed
op. Het gaat om uw gezondheid én om die van anderen. 

geen handen schudden;
was handen regelmatig;
voorkom het aanraken van gezicht, ogen, mond en neus; 
houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen;
hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg in een afgesloten
prullenbak
blijf thuis als u klachten heeft (zoals niezen, keelpijn, loopneus, benauwdheid, hoesten,
koorts) of als een gezinslid koorts of benauwdheidsklachten heeft.

Standaard gedragsregels
Overeenkomstig de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM hanteren wij de
onderstaande hygiëneregels:

Altijd en overal. Op de werkplaats, in kantoren, in het magazijn, in de haven, bij
de portier, in de pauzeruimte, tijdens een werkoverleg of instructie.  
Indien 1,5 meter afstand niet te hanteren is, gebruik dan een mondkapje of een
andere aanvullende PBM (gelaatsscherm/stofmasker etc.)

Houd 1,5 meter afstand

Mondkapjes
Neem zelf een mondkapje mee. Indien u geen mondkapje heeft, dan zijn deze
beschikbaar bij Aldel. Het dragen van een mondkapje is in de openbare ruimtes
verplicht. 

COVID-19 maatregelen 
bij DAMCO aluminium Delfzijl
coöperatie U.A. (Aldel)

Neem voor vragen met betrekking tot het Coronavirus contact op
met uw reguliere contactpersoon binnen Aldel. 

Voor derden (contractors, leveranciers, bezoekers etc.)

Omdat de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers, klanten en
leveranciers voorop staat, hebben we onderstaande maatregelen genomen. Deze
hebben als doel verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
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Health and safety is our #1 priority
Aldel follows the general guidelines of the Dutch government, the RIVM and the
GGD. These guidelines are summarized below. Take it seriously and follow the
rules carefully. It's about your health and that of others.

do not shake hands;
wash hands regularly;
avoid touching the face, eyes, mouth and nose; 
keep a distance of at least 1,5 meters from others 
cough and sneeze inside your elbow;
use paper tissues and throw them away in a closed trash can immediately after use
stay at home if you have symptoms (such as sneezing, sore throat, running nose,
stuffiness, cough, fever) or if a family member has fever or shortness of breath.

Standard rules
In accordance with the guidelines of the Dutch government and the RIVM, we apply the
following hygiene rules:

Keep 1,5 meters distance
Always and everywhere. At the workplace, in offices, in the warehouse, in the harbor,
at the porterslodge, in the canteen, during a work meeting or instruction.
If it is not possible to keep 1.5 meter away from each other, use a mouth mask or
other additional PPE (face shield etc.)

Mouthmasks
Please bring your own mouth mask. If you don't have a mouth mask, there are
masks available at Aldel. Wearing a face mask is mandatory in public areas.

COVID-19 measures
at DAMCO aluminum Delfzijl
coöperation U.A. (Aldel)

For questions regarding the Coronavirus, please contact your
regular contact person within Aldel.

For third parties (contractors, suppliers, visitors, etc.)

Because safety and health of our employees, customers and suppliers is very
important at Aldel, we have taken the following measures. These aim to prevent the
spread of the corona virus.
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