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EEN BERICHT VAN ONZE VOORZITTER EN CEO 
 

De coronapandemie woedt wereldwijd voort, met nieuwe records qua infecties en ziekenhuisopnames 
sinds het begin van het jaar. Vorige week werden meer dan een miljoen COVID-19-gevallen gemeld in 
de Verenigde Staten, en er zijn inmiddels meer dan 250.000 sterfgevallen als gevolg van de ziekte. Het 
aantal binnen Carlisle gemelde maandelijkse COVID-19-besmettingen is nog nooit zo hoog geweest 
als in november en het gebruik van onze medische programma's door onze medewerkers is drastisch 
toegenomen. Hoewel de uitbraak van de griep natuurlijk niet te vergelijken is met het coronavirus, kan 
dit wel degelijk zorgen voor extra druk. 

 
Volgende week wordt Thanksgiving gevierd in de Verenigde Staten, normaal gesproken een van de 
feestdagen van het jaar waarop mensen er massaal op uitgaan. Met de huidige piek qua infecties, 
kunnen traditionele familiebijeenkomsten leiden tot meer gevallen van COVID-19 op de werkplek. 
Gisteren raadde het Amerikaanse RIVM (CDC) reizen of bijeenkomsten voor Thanksgiving af en 
drong er bij de Amerikanen op aan het thuis te vieren, met de verklaring dat "het uitstellen van reizen 
en thuisblijven de beste manier is om uzelf en anderen te beschermen dit jaar." 

 
Het CDC drukte zich uit in grimmige termen en waarschuwde dat mensen die reizen, het virus met 
zich mee kunnen brengen en zo per ongeluk vrienden en familie kunnen blootstellen aan COVID-19. 
Hiermee stelden zij vast dat "mensen in principe riskeren dat een dierbare ziek wordt, vervolgens in 
het ziekenhuis belandt en komt te overlijden." Infecties gerelateerd aan feestdagen kunnen zich ook 
verspreiden via gemeenschappen en verdere uitbraken versnellen, waardoor de druk op ziekenhuizen 
en werknemers in de gezondheidszorg verder toeneemt. Naast het advies om niet tijdens de 
feestdagen te reizen, raadt het CDC ook aan bijeenkomsten te vermijden waarbij leden van 
verschillende huishoudens aanwezig zijn. Studenten die terugkeren van de universiteit, kunnen thuis 
de interacties binnenshuis met familieleden het beste zo veel mogelijk beperken. 

 
Deze gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen zijn moeilijk te accepteren tijdens een van de meest 
gekoesterde Amerikaanse feestdagen, waarbij alles draait om ontspannen met familie en vrienden, 
samen genieten van een traditionele maaltijd en het geven van dank voor ons geluk. Sommige bedrijven 
vragen werknemers om toezeggingen te ondertekenen om uitgebreid reizen te voorkomen en hun feesten 
klein te houden. Bij Carlisle respecteren we ieders recht om de gezondheids- en veiligheidsbeslissingen 
te nemen die volgens hen het beste zijn voor zichzelf en hun families. We hechten net als u veel waarde 
aan de tradities van de Amerikaanse feestdagen en de speciale betekenissen die ze hebben voor een ieder 
van ons. Echter, voor de gezondheid van onze collega's en de welvaart van onze bedrijven, vraag ik 
ieder van u om sterk rekening te houden met de CDC-richtlijnen voor deze Thanksgiving door uw reizen 
en huishoudelijke bijeenkomsten te beperken. 
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Uw begrip en respect voor Carlisle en uw collega's zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat we dit jaar 
en de vele jaren hierna van Thanksgiving kunnen genieten.  

 
Met vriendelijke groet, 

 
Chris Koch 
Voorzitter en CEO 
20 november 2020 


