CORONAMAATREGELEN
31/03/2020
Beste collega,
De dienstverlening zal op maandag, 6/4/2020, NIET hervat worden.
Om jouw veiligheid en die van je collega’s, thuishulpen en klanten te kunnen garanderen, volgen we de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad strikt op en nemen we geen enkel risico.
We zullen de dienstverlening ten vroegste hervatten op 20/4/2020.
Dit onder voorbehoud van een eventuele verlenging van de coronamaatregelen.
Voor je werkloosheidsvergoeding kan je terecht bij jouw vakbond of de
hulpkas:
Hieronder de linken per uitbetalingsinstelling.
Hulpkas (HVW): klik hier
ABVV: klik hier

ACV: klik hier
ACLVB: klik hier

Wat doet Plus Home Services voor je werkloosheidsvergoeding?
Vanuit het sociaal secretariaat doet Plus Home Services voor april een
elektronische aangifte voor tijdelijke werkloosheid door overmacht.
Op basis van deze elektronische aangifte zal de werkloosheidsvergoeding
op jouw rekening gestort worden
Wat moet je doen als je ziek bent?
Omdat je sinds 23/3/2020 tijdelijk werkloos bent wegens overmacht, val
je in geval van ziekte onmiddellijk op de mutualiteit en is er geen gewaarborgd loon verschuldigd tot het einde van de periode van tijdelijke werkloosheid.
Dit is van toepassing voor iedereen met een ziekteattest.
Neem hieromtrent contact op met je mutualiteit, vakbond of hulpkas: zij
helpen je zeker verder.

Mochten er vragen of problemen zijn, kan je altijd terecht bij de personeelsdienst of de directie.
Opgelet: alle bedienden werken vanaf 30/3/2020 met dagen van tijdelijke werkloosheid/verlof, ook de directie. Het kan hierdoor iets langer
duren alvorens vragen beantwoord worden.
We brengen je via mail en sms op de hoogte als we terug aan het werk
gaan.
Mogelijks is dit al vóór 20 april 2020 zodat we de hervatting van de
dienstverlening goed kunnen voorbereiden. Hou dus zeker je gsm en
mailbox goed in het oog.
We hopen dat, door de verregaande coronamaatregelen die we met Plus
Home Services troffen, jij en je familie bespaard blijven van het coronavirus.
Zorg goed voor elkaar en we zien elkaar gauw terug!
Groetjes,
Kris en Katleen

