
Ziekte en ongeval

l. Zíekte en andere redenen van verzuim moeten 's morgens vo,or 10 uur worden
gerneld. Bij latere melding verliest men zijn aanspraak op een uitkering.

2. Men moet zich stipt aan de voorschriften van ziekte- en ongevallenwet
houderl. Men dient dus niet alleen thuis te blijven, nraar ook te zorgen dat de
controtreur gehoor krijgt.
Wie tengevolge van een ongeval naar de dokter moet, dient altijd een onge-
vallenformulier mee te nemen.

3. Wie tijdens de vakantie ziek wordt of een ongeval overkomt wanneer de
onderneming gesloten is, dient dit direct te melden aan het dichtstbijzijnde
Gemeenschappelijk Administratiekantoor.

4. Bij ziekte of ongeval in het buitenland, dit direct melden aan de werkgever.
Wanneer de onderneming gesloten is aan: Gemeenschappelijk Administratie-
kantoor, Postbus 19, Assen.

Verzuirn

Voor kort verzuim gelden de desb'etrefferade bepalingen van de C.A.O.
Bovendien geldt:
Voor noodzakelijk dokters- en/of specialistenbezoek, voorzover dit binnen de
arbeidstijd noodzakelijk is, wordt maximaal 2 uur doorbetaald.

Machines, gereedschappen, grondstoffen

Gereedschappen en grondstoffen moeten worden b,ehandeld alsof ze van uzelf
waren: voorzichtig en zuinig. De machines vertegenwoordigen e,en grote waarde.
Beschadiging erl storing kan een groot verlies bete,kenen.. Als do,or uw o,nop-
lettendheid of, onjuiste behandeling schade ontstaat, zult u daarvoor verantwoor-
ding moeten afleggen. De directie kan u aansprakelijk stellen voor de schade.
Een naar redelijkheid vastgesteld bedrag kan dan van uv/ loon worden inge-
houden.
Wanneer u aan uw gereedschappen, machines, grondstoffen, halffabrikàten enz.
fouten ontdekt, meldt dit dan direct aan uw baas, om erger te vo'orkomen.
Wanneer u zelf een fout maakt, meldt dit dan direct. Dit zal u minder aange-
rekend worden, dan wanneer u het laat zitten tot de baas het uiteindelijk toch
ontdekt doordat schade is ontstaan.
Indien u eenr vakman bent, zult u prijs stellen op goede gereedschappen. Ruilt
daarom bij slijtage tijdig uw ger,eedschap in. .Wanneer u dit zoudt verzuimen en
dit schade zou verooïzaken, kan de bedrijfsleiding u ook hiervoor aansprakelijk
stellen.
AIIe verstrekte gereedschappen, veiligheidsmiddelen, b'edrijfskleding en of
schoeisel ontvangt u in bruikleen. Dit betekent, dat u dit we,er moet inleveren,
\Manneer u het niet meer nodig heeft of weggaat. Van de in bruikle,en verstrekte
goederen wordt aantekening gehouden. B,eschadiging of het ni,et inleveren van
deze goederen, kan inhouding van troon tengevolge hebben.

Privé-gebruik is alleen geoorloofd met toestemming van of namens de directie.

Veiligheid.

Aan d,e veiligheid in het b,edrijf rnoet de grootste aandacht worden geschonken.
U dient uw werkzaamheden op zodanige wijze te verrichten, dat daardo,or nim-
mer gevaar voor uzelf of voor anderen kan ontstaan. Het spreekt vanzelf dat u
alle veiligheidsvoorschriften in het b'edrijf moet opvolgen.
Iedere omstandigheid waaruit gevaar kan voortvlo'eien, meldt u natuurlijk direct
aan uw baas of ch,ef.


