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 Wij houden de richtlijnen van de overheid steeds in de gaten en volgen deze. Wij vragen ook aan u 
om u aan de overheidsrichtlijnen te houden. 
 

 .Wij verzoeken u om contact op te nemen met de zorgcoördinator als u of een van uw huisgenoten 
griepverschijnselen heeft. Het gaat om de volgende klachten. 
 
- verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of 
- hoesten en/of 
- benauwdheid en/of 
- verhoging of koorts (vanaf 38°) en/of 
- plotseling verlies van reuk en/of smaak en/of 
- ernstige vermoeidheid 
 
De zorgcoördinator bekijkt dan samen met u of er al dan niet een medewerker bij u kan worden 
ingezet. Daarnaast kan het zinvol zijn, dat u zich laat testen en/of contact opneemt met de huisarts. 
 

 Houd tenminste 1,5 meter afstand van onze medewerker. Als de medewerker in een ruimte aan het 
werk is, ga dan als het mogelijk is naar een andere ruimte (of even naar buiten als dat kan) zodat er 
een veilige afstand is. 
 

 Het kan zijn, dat u er - ondanks de afstand die u en onze medewerker ten opzichte van elkaar in 
acht nemen – prijs op stelt dat onze medewerker een mondkapje draagt. Dit kunt u aan haar of hem 
vragen. Volgens de richtlijnen is onze medewerker daartoe echter niet verplicht. Mocht de 
medewerker hiermee instemmen, dan is het aan u om deze aan te schaffen.  
 

 De medewerker wast haar/zijn handen sowieso bij binnenkomst en bij vertrek. Daarnaast 
bijvoorbeeld ook na het schoonmaken van een ruimte of het aaien van een huisdier. Wij vragen ook 
u om regelmatig uw handen te wassen. 
 

 Wij verzoeken u om dagelijks alle woonruimten te luchten. Dit draagt bij aan een gezonde 
leefomgeving. 
 

 De medewerker schenkt tijdens het schoonmaken extra aandacht aan deuren, deurposten, 
deurklinken, buitenkant koelkastdeur, keukenkastdeurtjes en –grepen, kranen, aanrecht, 
trapleuning, telefoon en alle andere zaken, die vaak worden aangeraakt. Hierop zijn immers vaker 
ziekteverwekkers aanwezig. 
 

 Onze medewerker kan het beste haar werk doen met meerdere microvezeldoekjes. Daarnaast zijn 
huishoudhandschoenen noodzakelijk bij het schoonmaken van sanitaire ruimtes. Wij verzoeken u 
deze indien niet aanwezig aan te schaffen.   
 

 
 


