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Battice, 28/04/2020

Beste landbouwer,
In het kader van het stapsgewijs hervatten van essentiële economische activiteiten werd bij
ministerieel besluit bepaald dat ook controleorganismen vallen onder essentiële diensten. Wij
zullen dan ook vanaf maandag 4 mei 2020 herstarten met het uitvoeren van audits. Omdat de
gezondheid van éénieder primordiaal is voor Comité du Lait, hebben wij een procedure
opgesteld om deze audits in alle veiligheid te kunnen uitvoeren, zowel voor u als voor onze
medewerkers en hun familie.
Onze auditeurs zullen voorzien worden van de nodige uitrusting om iedere accidentele
besmetting te voorkomen en om zo correct en veilig mogelijk de richtlijnen op te volgen van
de federale overheid.
Teneinde de veiligheid van iedereen te verzekeren, vragen wij u dan ook de regels bepaald
door de overheden betreffende hygiëne en afstand houden in acht te nemen. Was dus zeker
regelmatig de handen en hou een minimale afstand van 1,50 m aan met de mensen waarmee u
in contact komt.
Indien u zelf een veiligheidsprocedure opstelde voor uw bedrijf zullen onze auditeurs die
uiteraard opvolgen. Gelieve in dit geval dit reeds mee te delen aan de auditeur bij het
vastleggen van de auditdatum.
Daarnaast vragen wij ten stelligste dat wanneer er besmettingsgevaar is op uw bedrijf (dus
wanneer er zieke gezinsleden zijn) dit zeker mee te delen aan de auditeur, ook wanneer dit
vastgesteld wordt na het vastleggen van de auditdatum. Op die manier kunnen wij dan de
risico’s evalueren en ons aanpassen aan de situatie.
In bijlage vindt u een lijst met de belangrijkste documenten die nodig zijn voor de audit. Wij
vragen deze klaar te leggen om alle contact tijdens de administratieve controle zoveel als
mogelijk te beperken.

Draag zorg voor uzelf en elkaar.

Het team van Comité du Lait
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