A P R I L

In dit nummer:
And the winner
is...
De paashaas
legt een uitgesteld ei.

Wij hebben een winnaar op onze prijsvraag!
Cox Dirk kan binnenkort zijn cadeaubon in zijn
postvak verwachten. De vraag luidde: ‘Hoe
heten de nieuwe onthaalbedienden?’. Het antwoord: ‘Spannenburg Sofie en Vantieghem Elly’.
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Het paasfeest komt eraan. De paashaas zal voor
iedereen tijdens deze Corona tijden een uitgesteld ei leggen (de bestelling is geplaatst). Van
zodra het licht voor ons op groen gezet wordt,
gaan wij aan de slag om toch nog iedereen zijn of
haar paascadeautje te geven. Wij houden jullie op
de hoogte wanneer dit dan eventueel kan afgehaald worden.

Een eitje?
#wijblijveninons
kot.
Zo doe je boodschappen zonder besmet te
worden.
Uitgesteld.

Vervangingen
altijd!

 Wij blijven beperkt op post en blijven bereikbaar en blijven communiceren op alle mogelijke manieren.
Wij zullen iedereen proberen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Graag wil ik hierbij
de administratie bedanken voor al deze zeer hectische dagen. Dagen waarin de ene opgelegde maatregel
(soms per uur) veranderde in een andere opgelegde maatregel. Wij hebben uiteraard ons hoofd koel
gehouden en zijn dan ook in staat om alle verschuldigde lonen netjes op tijd uit te betalen.

 De maatregel om tijdelijk de deuren te sluiten t.e.m. 5 april kan mogelijk verlengd worden. Indien deze
regel daadwerkelijk verlengd gaat worden vragen wij jullie opnieuw om al jullie klanten hiervan op de
hoogte te stellen. Op onze beurt zal er dan ook een mailing van het kantoor vertrekken, maar wij hebben uiteraard ook klanten die geen mailadres hebben en vandaar onze vraag om je klanten zelf te verwittigen. Alvast onze dank hiervoor.

 Graag wil ik er bij deze op hameren om al je gegevens die ons in staat stellen om
met jullie in contact te komen aan ons door te geven (mailadres + telefoon- of
gsmnummer, enz...) daar dit de enige vorm is waarop wij als onderneming met
jullie kunnen communiceren.

Vrijwilligersstraat 8
2340 Beerse
Tel: 014 / 61 56 69

 Maak jezelf vriend met ons op Facebook en stuur zeker een vriendschapsverzoek
naar onze gesloten groep ‘werknemers Dienstencheques Beerse’ via dit kanaal
houden wij jullie optimaal op de hoogte van alle nieuwtjes en niet alleen in deze
Corona tijden.
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Je kunt gerust oppervlakken in de supermarkt aanraken als je de aanwijzingen van de overheid maar netjes opvolgt. Houd ten eerste voldoende afstand ten opzichte van andere mensen en was je handen goed voor en na je
bezoek aan de winkel.
Honderden mensen maken dagelijks gebruik van hetzelfde winkelwagentje of -mandje. Uit onderzoek is gebleken
dat gevaarlijke bacteriën en virussen die tot infecties kunnen leiden, zich ophopen op ruim de helft van alle handvaten. Wat moet je doen? Draag je boodschappen zelf in je armen of een eigen tas. Lukt dit niet, gebruik dan
een desinfectiemiddel dat voldoende alcohol bevat (hoe hoger hoe beter 80-90%) om binnen een minuut alle
coronavirusdeeltjes van een oppervlak te verwijderen.
Je kunt moeilijk om de deuren van koel- en vriesvakken heen in de supermarkt. Deze kunnen natuurlijk wel besmet zijn met COVID-19-deeltjes. De besmetting vindt overigens niet plaats door huidcontact, maar als je je
handen langs je mond of neus haalt. Wat moet je doen? Was je handen of spuit ze in met alcohol na contact
met het een handvat in het koel– of vriesvak. Pak overigens alleen de producten die je wilt kopen.

“Samen
sterk in
het
opruim en

Munten, papiergeld en bankpasjes staan erom bekend dat ze broedplaatsen van bacteriën zijn, omdat ze van hand
tot hand gaan of in aanraking komen verschillende pinapparaten. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat ze vermoedelijk ook virussen kunnen verspreiden. Wat moet je doen? Als je het zekere voor het onzekere wilt
nemen, probeer dan de knopjes op het pinapparaat zo min mogelijk aan te raken, maar maak gebruik van contactloos betalen of betaal met je smartphone.
95 procent van de bevolking volgt niet de richtlijnen van de overheid na een toiletbezoek, namelijk de handen
met zeep wassen gedurende minimaal 20 seconden. Daarom kunnen oppervlakken in openbare klantentoiletten
onder de virusdeeltjes zitten. Wat moet je doen? Maak geen gebruik van openbare toiletten zonder sensorgestuurde kranen en zeepdispensers, was je handen 20 seconden lang met zeep en droog ze goed af met papieren doekjes. Doe vervolgens de deur open met een papieren handdoekje of je ellenboog.

poetswerk,
een

Persoonlijke hygiëne begin bij jezelf!

dikke duim
voor
al
onze
poetshulpen!.

De opleidingen die dit voorjaar werden ingepland zullen echter niet doorgaan, deze zullen
indien mogelijk verschoven worden naar het
najaar.

Het project van de elektrische fietsen staat momenteel ‘on hold’ omwille van het Corona virus.
De nodige contacten werden al wel gelegd. Uiteraard horen jullie nog van ons.

Wij zijn telefonisch bereikbaar via de vaste lijn (014 / 61 56 69) spreek je boodschap in op onze voicemail. Blijf ons mailen indien jullie
vragen hebben (info@dcobeerse.be). Via gsm zijn wij bereikbaar op de volgende nummers: 0474 / 44 83 33 of 0492 / 25 61 00. Ook
Facebook zullen wij gebruiken om onze boodschap over te brengen. Tot binnenkort en hou het allemaal gezond en verzorg jezelf en
je gezin. Uiterlijk donderdag 2 april zullen wij iedereen berichten over een eventuele verlenging van de bestaande maatregel.

