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UPDATE CORONAVIRUS 
 

 

VERKLARING VAN SAINT-GOBAIN PAM NEDERLAND  

 
 
Almere, 20 maart 2020  
 
Saint-Gobain PAM Nederland volgt de Coronavirus-situatie dagelijks en evalueert voortdurend 
de potentiële risico's. We volgen de richtlijnen van de overheid met betrekking tot reizen en 
andere gezondheidsvoorzieningen en blijven dit dagelijks volgen. 
 
Wij hebben een deel van ons personeel gevraagd om thuis te werken. Het personeel dat bij ons 
op kantoor werkt en onze medewerkers in het magazijn werken met aangescherpte 
maatregelen. Alle medewerkers op ons kantoor en in ons magazijn werken met een afstand van 
minimaal 2 meter uit elkaar. Alle hygiëne maatregelen zijn nog verder aangescherpt. 
 
Bezoeken aan onze relaties zijn per direct opgeschort en zullen worden vervangen door digitale 
meetings. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 6 april. Op of voor deze datum zullen wij u 
informeren over de stand van zaken. Wij doen er alles aan om ook op afstand onze klanten goed 
te kunnen bedienen.  
 
Momenteel hebben de ontwikkelingen, omtrent het virus, invloed op een deel van onze 
leveranciers en leveringen aan onze organisatie. 
 
1. Hoewel het goederenverkeer niet beperkt is, is het zeer goed mogelijk dat er kleine 
vertragingen zijn als gevolg van verhoogde waakzaamheid van het grenscontrolepersoneel dat 
reageert op noodwetgeving. 
 
2. Als u ons op de hoogte kunt houden van veranderingen in uw omstandigheden die van invloed 
kunnen zijn op uw behoefte aan onze producten, wordt dit zeer op prijs gesteld.  
 
De aanlevering van leidingmaterialen is essentieel en wij zullen daarom ook blijven leveren 
zolang wij ons personeel in Almere kunnen laten werken en de transporten blijven rijden.  
 
Zoals u zult begrijpen, is de situatie dynamisch en zullen we ontwikkelingen en advies blijven 
delen zodra we een melding ontvangen van onze (buitenlandse) collega's of autoriteiten.  
Wij houden u uiteraard op de hoogte en voor vragen kunt u altijd bij ons terecht. 
 
Uw PAM NL team 


