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Geachte heer, mevrouw,
Wij realiseren ons dat u veel vragen heeft over welke maatregelen de Nationale Politie
neemt met betrekking tot het Coronavirus. Wij willen u hierbij graag informeren over de
standpunten die wij hanteren.
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en dat is ook de richtlijn die wij meegeven aan
onze medewerkers en waarnaar wij handelen. Deze richtlijn hanteren wij ook als het
gaat om medewerkers van leveranciers die werkzaam zijn op locaties van de politie.
Wij verwachten van u dat bij een coronabesmetting van een van uw medewerkers u ons
daarvan in kennis stelt. Dit dient te allen tijde te gebeuren via uw contactpersoon bij de
Dienst Verwerving. De Dienst Verwerving draagt zorg voor verdere communicatie
binnen de organisatie naar betrokkenen zoals onder andere contractmanagers. Na
kennisgeving via de Dienst Verwerving is de contractmanager uw lokaal
contactpersoon. In afstemming met hem/haar worden de vervolgstappen bepaald,
waarbij wij de adviezen van de GGD opvolgen.
Wij gaan ervanuit dat bij mogelijke besmettingen binnen uw organisatie u uw
medewerkers instrueert volgens de richtlijnen van het RIVM en dat medewerkers
derhalve niet werkzaam meer zijn op politielocaties. Mocht u andere richtlijnen
hanteren, dan vernemen wij dat graag.
Mogelijke besmettingen kunnen gemeld worden volgens eerder omschreven proces.
Wellicht zijn er vragen over de continuïteit van de werkzaamheden. Wij realiseren ons
dat het moeilijker wordt de continuïteit van processen te garanderen, indien uw
organisatie minder capaciteit beschikbaar heeft. Wij gaan er vanuit dat de reguliere
processen doorgang vinden. Mocht uw organisatie deze niet meer kunnen garanderen,
dan gaan wij in onderling overleg om tot een passende oplossing te komen. De politie
heeft vanuit haar zijde tot op heden niet bepaald dat dienstverlening geen doorgang
meer hoeft te vinden of stilgelegd dient te worden. Indien dit aangepast wordt, wordt u
hierover geïnformeerd.
Indien er binnen onze eigen organisatie een medewerker besmet is, bestaat de
mogelijkheid dat uw medewerkers in contact zijn geweest met de betrokkene en dat
nader onderzoek gewenst is. Uw contactpersoon binnen de politie treedt hierover met u
in overleg.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kunt u zich wenden tot
uw contactpersoon bij de Dienst Verwerving.
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