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EEN BERICHT VAN ONZE VOORZITTER EN CEO  

Nu het aantal COVID-19-gevallen aanzienlijk toeneemt door de zeer besmettelijke deltavariant, moeten we een balans 
vinden tussen onze gezondheid en veiligheid beschermen en voorkomen dat er weer een lockdown moet komen, of 
andere maatregelen die onze dagelijkse levens en economische zekerheid verstoren. De deltavariant veroorzaakt een 
golf van sneller verspreidende, ernstigere besmettingen die onze ziekenhuizen en gezondheidswerkers in bepaalde 
regio’s zwaar belasten. Bovendien worden nu ook kinderen getroffen. Het virus is duidelijk moeilijk te beheersen en 
gedijt goed, wat meer uitdagingen voor ons oplevert. Daarom is het belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen 
om ons collectieve welzijn te waarborgen, zowel wat betreft onze gezondheid als de economie. 

Sinds het begin van de pandemie hebben we te maken gehad met door de overheid opgelegde quarantaines, zijn 
veel bedrijven gesloten, hebben we sociale afstand bewaard, contacten met familie en vrienden vermeden, maskers 
gedragen en andere offers gebracht voor het algemeen belang. Elke keer dat deze beperkingen worden versoepeld, 
slaat COVID-19 weer harder toe. We moeten er samen alles aan doen om nieuwe beperkingen te vermijden.  

Volgens medische experts kunnen we de verspreiding van de deltavariant, en eventuele andere varianten, het best 
beheersen door maatregelen te nemen om onszelf te beschermen, bijvoorbeeld door ons te vaccineren tegen COVID-19. 
Uit recente gegevens blijkt dat een aanzienlijk hoog percentage van de patiënten die momenteel met COVID-19 in 
het ziekenhuis liggen, niet is gevaccineerd. Hoewel er doorbraakinfecties bij gevaccineerde mensen voorkomen, zijn 
vaccins zeer effectief in het voorkomen van besmetting met COVID-19. Bij deze doorbraakgevallen wordt het risico 
op ernstige ziekte of overlijden bovendien aanzienlijk verminderd. 

Toen de pandemie vorig jaar op gang was gekomen, bood Carlisle verschillende voordelen om de gevolgen van 
COVID-19 te beperken. Zo werden op de werkplek beschermingsmaatregelen ingevoerd en werden degenen die 
thuis moesten blijven om voor kinderen of zieke familieleden te zorgen, doorbetaald. Nu er zeer effectieve 
COVID-19-vaccins beschikbaar zijn die door het Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenbureau (FDA) zijn 
goedgekeurd, raad ik u aan om u te laten vaccineren als u dit nog niet hebt gedaan, maar hiertoe wel in staat bent. 
Carlisle biedt hiervoor betaald verlof. Als u wilt, kunt u op de werkplek de maskers blijven dragen die door het 
Amerikaanse RIVM (CDC) zijn aanbevolen, maar vaccinatie verlaagt de kans op ziekenhuisopname en overlijden 
aanzienlijk. Vaccinatie vermindert niet alleen uw eigen risico op besmetting, maar u beschermt ook uw collega’s 
en helpt de lasten voor ziekenhuizen en gezondheidswerkers te verlichten terwijl ze de verspreiding van deze 
nieuwe variant bestrijden.  

Het succes van Carlisle en onze inspanningen om een nieuwe lockdown te voorkomen, hangt af van een 
gezamenlijke inspanning om de impact van het virus te beperken. Als we onze zeer gunstige bedrijfsvoering willen 
voortzetten, moet u allereerst uzelf en uw collega’s beschermen. Ik wil jullie allemaal persoonlijk bedanken voor 
alles wat jullie doen voor ons bedrijf en voor elkaar.  

Zorg voor uzelf en geniet van de rest van de zomer.  

Met vriendelijke groet, 
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