
 

 

Request for extra attention to hygiene and contacts with Vandersterre 

employees at the production sites due to the outbreak of the COVID-19 

corona virus in the Netherlands  

Dear Driver,  

It is clear that the Corona virus has a big impact on Europe and the Netherlands. The coronavirus 

outbreak cannot be compared to the outbreak of an animal disease. Coronavirus transmission only 

takes place directly from person to person.  

• Before entering our location, please disinfect your hands with the gel at the disinfection desk.  

• Try to minimize physical contact. Make visual contact with the Vandersterre employee, so that it is   

known that you have arrived. Avoid shaking hands.  

• After registering at the location you can return to your truck;  

 The truck can be parked in front of the loading / unloading area  

 As a driver you can stay in the truck while the car is being loaded or unloaded except when 

there is different freight. In that way you have to be positioned in the freight compartment.     

 Once the truck has been loaded or unloaded, you will be informed so that you can leave  

• Paperwork:   

 In case of unloading:  The driver should leave  the freight documents on the disinfection desk 

so the Vandersterre personnel can take the documents from there.  

 After unloading the driver will get a signal and a copy of the signed freight document can be 

picked up from the disinfection desk.  

 In case of loading: The Vandersterre personnel gives the driver a signal. Freight documents 

can be picked up from the disinfection desk.  

 The driver has to sign and hand the signed copy back avoiding physical contact.   

Thank you for your cooperation.   
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Verzoek tot extra aandacht voor hygiëne en contacten met 

Vandersterre medewerkers op de laad/losplaatsen vanwege de 

uitbraak van het coronavirus COVID-19 in Nederland   

 Geachte chauffeur(s),   

 Het kan u haast niet ontgaan zijn, Nederland is in de ban van het Coronavirus.   

 Het Coronavirus uitbraak is niet te vergelijken met de uitbraak van een dierziekte. Overdracht van 

het Coronavirus vindt alleen plaats rechtstreeks van mens naar mens.   

 Bij binnenkomst op een locatie dient u uw handen te desinfecteren met handgel . 

  

 Vermijd lichamelijk contact zoals handen schudden. Maak visueel contact met de collega van 

Vandersterre zodat is waargenomen dat u er bent.  

 

 

 Na aanmelding kunt u terugkeren naar uw vrachtwagen.  

o De vrachtwagen kan voor de laad/losplaats geparkeerd worden;   

o Als chauffeur kunt u in de vrachtwagen blijven terwijl de wagen geladen of 

gelost wordt behalve bij een deellossing; Hierbij blijft u in de laadruimte voor 

het geven van eventuele aanwijzingen.  

o Als de vrachtwagen eenmaal geladen of gelost is, dan krijgt u een signaal  

zodra u kunt vertrekken.  

 Papierwerk  

o In het geval van lossen: de chauffeur moet de vrachtdocumenten bij het 

aanmelden afleveren bij het desinfectiepunt zodat de Vandersterre medewerker 

daar de papieren op kan halen.  

o Na het lossen krijgt de chauffeur een signaal en kan de getekende kopie van het 

vrachtdocument worden opgehaald bij het desinfectiepunt waar de 

documenten zijn afgegeven.  

o  In het geval van laden: de Vandersterre medewerker geeft een signaal en legt 

de vrachtdocumenten klaar bij het desinfectiepunt.   

o  De chauffeur tekent de documenten en overhandigt een kopie waarbij 

lichamelijk contact wederom vermeden wordt.  

Hartelijk dank voor uw medewerking.  
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