Den Haag, 14 mei 2020

Onderwerp: Hizkia Van Kralingen tijdens COVID-19

Beste relatie,
Vorige week vrijdag heeft premier Rutte aangekondigd dat museale instellingen op 01 juni geopend mogen worden
met een aantal beperkingen, waaronder de social distance maatregel en de andere richtlijnen inzake gezondheid en
hygiëne strikt moeten worden nageleefd.
Om onze werkzaamheden op een veilige manier te blijven uitvoeren hebben wij actie ondernomen door een aantal
veiligheidsmaatregelen in te voeren. Deze maatregelen zijn van belang voor de gezondheid van onze chauffeurs/art
handlers, ons depot- en kantoorpersoneel en onze klanten.
Elk bedrijfsvoertuig van Hizkia Van Kralingen is voorzien van ontsmettende handgel, mondkapjes en handschoenen.
Voor de hoogst mogelijke bescherming tussen onze chauffeurs en eventuele koeriers wordt er een doorzichtige
afscheiding in de voertuigen tussen de inzittenden voorzien. Het kantoor en depot is voorzien van verdeelpunten met
ontsmettende handgel en mondkapjes zijn voorradig.
Er zijn duidelijke richtlijnen en procedures opgesteld voor onze medewerkers om de veiligheid en gezondheid
maximaal te garanderen voor henzelf en voor onze klanten. Daaronder horen ook de instructies om de cabine van de
voertuigen te desinfecteren, het desinfecteren van deuren en handgrepen gedurende de dag, enz. Wanneer we op
locatie aan het werk zijn zal ons personeel de 1,5 m social distance respecteren en indien dit niet gegarandeerd kan
worden zullen er mondmaskers gedragen worden. Overige gezondheid gerelateerde aspecten zoals bijvoorbeeld het
ontsmetten van de buitenkant van kisten zullen in goed overleg met onze klanten besproken worden.
Samenvattend, Hizkia Van Kralingen is volledig operationeel en ter beschikking voor al uw vragen inzake kunst logistiek,
art handling en kunstopslag, we voeren internationale transporten uit naar de landen waar dit toegestaan is. We
beschikken over een grote voorraad Turtle kisten die uitstekend schoon te maken zijn met desinfecterende middelen.
De voorbije weken zijn voor onszelf maar zeker ook voor jullie een hele uitdaging geweest. Daarom kijken we ernaar
uit om meer dan ooit samen met u de uitdaging naar de toekomst aan te gaan.
We wensen u, uw familie en uw collega’s een veilige en goede gezondheid.
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