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EEN BERICHT VAN ONZE VOORZITTER EN CEO  

De gevolgen van COVID zijn wereldwijd nog steeds voelbaar, maar het goede nieuws is dat het 
aantal nieuw gemelde gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen in verband met COVID in 
de VS de afgelopen week verder is gedaald. De toenemende beschikbaarheid van vaccins draagt 
bij aan deze positieve trend en het is bemoedigend om te zien dat in een toenemend aantal 
plaatsen de volgende fase van COVID-vaccinaties wordt gestart. Er komen vaccins beschikbaar 
voor jongere mensen en een bredere basis van essentiële werknemers. Dit is een zeer belangrijke 
stap in het proces om de COVID-uitdaging te overwinnen, zowel binnen onze gemeenschappen 
als in ons bedrijf.  

Met de groeiende beschikbaarheid van vaccins implementeren we nu een loonbeleid dat ervoor 
zorgt dat Carlisle-werknemers niet hoeven te kiezen tussen het ontvangen van hun normale loon 
of het krijgen van het vaccin.  

Het verheugt mij te mogen aankondigen dat werknemers die een vaccinatie krijgen met 
onmiddellijke ingang 8 uur betaald verlof krijgen om de tijd te overbruggen die ze weg zijn voor 
hun afspraak en eventueel herstel op korte termijn. Voor diegenen die een vaccin met twee doses 
krijgen, geldt dit voor elke ontvangen dosis. Werknemers zullen van hun plaatselijke 
personeelsafdeling aanvullende informatie ontvangen inzake de procedure voor het plannen van 
tijd en het betaald krijgen volgens dit beleid. Elke vestiging zal ook een extra blijk van 
waardering bekendmaken dat aan de werknemers zal worden gegeven zodra zij volledig zijn 
gevaccineerd.  

Het zal onze gezamenlijke inspanning vergen om de uitdaging van COVID te overwinnen. 
Carlisle is er trots op dit initiatief te steunen om uw gezondheid te beschermen en onze 
collectieve terugkeer naar onze werkplekken te versnellen om deel te blijven uitmaken van een 
geweldig team dat elkaar en onze klanten ondersteunt.  

Maak gebruik van deze mogelijkheid tot betaald verlof in uw eigen voordeel en dat van uw gezin 
en uw collega's. 

Bedankt dat u uw steentje bijdraagt.  

Met vriendelijke groet, 

 
Chris Koch 
Voorzitter en CEO 
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