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3. Inperken van de impact processen van VTS   
Advies en richtlijnen om de impact op de processen te beperken 

 
Routing  
Onze coördinator monitort continu samen met het team de situatie in Europa en schakelt hierbij 
direct met de planning. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en de lokale overheden. Bij 
beperkingen worden klanten direct geïnformeerd. 
Tot nu toe is er vrij verkeer voor handelsgoederen en kunnen wij als VTS overal nog laden – 
transporteren en lossen.  Doordat VTS met eigen materieel vrijwel heel Europa dekt, hebben wij de 
mogelijkheid om alternatieve routes en oplossingen te bieden indien nodig. Mocht je vragen hebben, 
neem dan contact op met jouw contactpersoon.  
 
Warehouse & Kantoor 
Medewerkers van VTS zijn op de hoogte gebracht over de VTS-richtlijnen en worden op de hoogte 
gesteld van de laatste ontwikkelingen. Zie hiervoor ’Advies en richtlijnen voor medewerkers’.  
 
Externe chauffeurs en bezoekers van VTS-locaties worden in kennis gebracht met de genomen 
veiligheidsmaatregelen van VTS. Deze informatie volgt per mail of direct bij aankomst. Zie hiervoor 
‘Advies en richtlijnen voor chauffeurs en bezoekers’.  
 
Onze verwachtingen van klanten  
Om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te kunnen waarborgen op externe locaties, 
verwachten wij de volgende maatregelen van klanten en van laad- en losadressen: 

 Minimaal de opvolging van de overheidsrichtlijnen. 

 Duidelijke kennisgeving aan chauffeur over de richtlijnen. 

 Schone sanitaire voorzieningen. 

 De gebruikelijke openingstijden om te kunnen laden en lossen. 

 Informatievoorziening bij mogelijke besmetting van een medewerker, zodat VTS indien nodig 
maatregelen kan treffen.  

 Informatievoorziening bij besmetting van een medewerker, zodat VTS indien nodig 
maatregelen kan treffen.  

 
Actieplan 
Wanneer een medeweker vermoedelijk besmet is worden de volgende maatregelen getroffen: 

 De medewerker neemt telefonisch contact op met de huisarts en volgt het advies.  

 De medewerker neemt vervolgens contact op met HR. 

 HR informeert de coördinator. 
 
Wanneer de medeweker daadwerkelijk besmet is, treed het actieplan in werking. Denk hierbij aan 
dat directe collega’s zich preventief dienen te monitoren op koorts gedurende 2 weken, het 
ontsmetten van alle werkplekken en mogelijke besmettingshaarden.  
 


