De gevolgen van de Covid-19 (Corona) pandemie heeft voor iedereen ter wereld vergaande consequenties.
Helaas ontkomen we in Nederland ook niet aan vergaande acties die voor het grootste deel preventief
bedoeld zijn, om daarmee te trachten de verspreiding van Covid-19 te voorkomen.
De adviezen van het RIVM zijn voor een groot deel van toepassing op maatschappelijke instellingen zoals
bedrijven, kantoren en instellingen waar normaal gesproken veel personeel op vaak beperkte oppervlaktes
aanwezig is.
Thuiswerken bij klachten zoals hoesten of koorts e.d., sociale onthouding en verhoogde hygiënische
bewustwording en verantwoordelijkheden spelen daarin een uitermate belangrijk rol.
Ook bij AP Schalken Nachtveiligheidsdienst B.V. zijn we vanaf de eerste aanbevelingen pro-actief en hebben
een Corona protocol voor al onze medewerkers, materieel en dienstuitrusting, welke aangepast wordt op
basis van de aanbevelingen van het RIVM.
Daarnaast vinden de werkzaamheden van AP Schalken voornamelijk plaats op tijdstippen dat er in bedrijven,
instellingen en kantoren niemand, tot vrijwel niemand van de werknemers aanwezig is, wat op zich al een
aanzienlijke sociale onthouding met zich meebrengt. Ook de diversiteit van onze diensten zorgt voor een
spreiding van de werkzaamheden waardoor onze beambten weinig tot geen fysiek contact onderling hebben.
De administratie werkt van huis uit, volgens de aanbevelingen van het RIVM.
Ondanks alle inspanningen houden we echter serieus rekening met uitval van meerdere medewerkers van AP
Schalken en hebben we derhalve een noodplan voor de uitvoering van onze diensten samengesteld,
gebaseerd op de kernactiviteiten van het beveiligingsbedrijf.
In de regio de Langstraat zijn reeds enkele bedrijven die tijdelijk voor onbepaalde tijd volledig sluiten en de
verwachting is dat het aantal sluitingen nog zal toenemen.
Voor de uitvoering van onze werkzaamheden voor uw onderneming kan dat betekenen dat we die tijdelijk niet
uit kunnen voeren wegens personeelsgebrek en dat wij de beschikbare mankracht in moeten gaan zetten in de
meer vitale kernactiviteiten met name alarmopvolging en surveillance.
Wij zouden u daarom aan willen raden op zeer korte termijn uw eigen werknemers te instrueren zodat zij
eventueel deze taken (tijdelijk) over kunnen nemen en uit kunnen voeren. Helaas komt een Covid-19
besmetting niet op afspraak en dit betekent dat uitval van de werkzaamheden die wij voor uw onderneming
uitvoeren zeer abrupt kunnen vervallen.
Nogmaals, AP Schalken doet er alles aan om onderlinge besmetting te voorkomen, maar zoals dit voor
iedereen geldt, heeft AP Schalken slechts voor een zeer beperkt deel invloed op het voorkomen van de
uitbreiding van Covid-19 en zijn er enorm veel externe factoren die buiten onze invloedsfeer vallen en
daardoor als overmacht gezien moeten worden.
Het spreekt voor zich dat AP Schalken alles in het werkt stelt de met u afgesproken werkzaamheden na te
komen maar de realiteit laat zien dat we met, voor ons, onvoorspelbare situaties rekening moeten houden om
de dienstverlening van AP Schalken optimaal te kunnen houden.
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