Coronavirus: informatie voor cliënten en hun naasten
Alle medewerkers en cliënten van Stichting Het Werkt en alle bezoekers moeten zich
houden aan de standaardmaatregelen rondom sociaal contact en hygiëne zoals die door
de overheid zijn afgekondigd.
De belangrijkste standaardmaatregelen waar medewerkers, cliënten beschermd wonen,
ambulante cliënten en bezoekers zich aan moeten houden, zijn:
• Was je handen regelmatig en grondig (minimaal 20 seconden)
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geef tijdelijk geen handen en bewaar 1,5 meter afstand
Verder gelden de bezoekregels overeenkomstig de huisregels van de verschillende woonlocaties.
Als medewerkers van Het Werkt gezondheidsklachten hebben (zoals verkouden en/of
hoesten) blijven zij thuis, ook als zij geen koorts hebben. Zij nemen dan contact op met de 0800 –
1202 om een coronatest te laten doen.
Als het coronavirus wordt geconstateerd bij een van de bewoners, dan geldt er een volledig
bezoekverbod voor de betreffende locatie.
Ik twijfel of ik corona heb, wat nu?
Twijfel je of je verschijnselen hebt die passen bij het coronavirus (COVID-19)? Bespreek het
met je begeleiders en bekijk de vragen en antwoorden op de website van het RIVM.
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.
Twijfel je daarna nog? Neem dan telefonisch contact op met 0800-1202 om een gratis coronatest te
plannen. Voor verdere informatie hierover: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/testen/aanmelden-test
Meer informatie, of vragen?
• Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie
zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn 070-4455 888.
Meer info: https://www.rodekruis.nl/amsterdam-amstelland/nieuwsbericht/hulplijn-corona/
• De GGD heeft telefoonlijnen opengesteld voor vragen. Voor Hart van Brabant is dat 09003646464
• Het landelijk informatienummer van het ministerie van VWS is 0800-1351.
• Algemene informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
• De overheid heeft een site gemaakt waar zij met uitleghulp Steffie moeilijke informatie over
het coronavirus op een makkelijke manier uitlegt: https://corona.steffie.nl/nl/
• Kom jij, door de oproep om thuis te blijven, in de problemen, die je niet opgelost krijgt met
hulp van je buren of familie? Dan kun je het AdviesPunt van ContourdeTwern bellen. Het
AdviesPunt is op werkdagen zowel telefonisch als per mail bereikbaar. Ze kunnen je
bijvoorbeeld helpen bij het doen van boodschappen of regelen van maaltijden.
Bel naar (013) 549 86 46.
Meer informatie vind je hier.
https://www.contourdetwern.nl/actueel/overzicht/26943/adviespunt-in-tijdcoronavirus.html

