U ontvangt deze brief als cliënt dagbehandeling of dagbesteding van Respect

Geachte heer/mevrouw,

Bij Respect houden we vanuit een kerngroep de recente ontwikkelingen rond het
Coronavirus nauwgezet in de gaten. De richtlijnen van het RIVM zijn leidend in de
maatregelen die wij treffen. Omdat men niet weet hoe het verdere verloop zal zijn, zullen
wij bij Respect mede in uw belang dan ook extra alert blijven.
Goede (hand)hygiëne
Onze medewerkers worden met regelmaat geïnformeerd en zij houden zich strikt aan de
protocollen omtrent hygiëne. Wij vragen u om bij uzelf ook goed te blijven letten op een
goede (hand)hygiëne:
-

Was uw handen regelmatig met water en zeep
Hoest of nies in uw elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen na gebruik weg

Op deze manier wordt het risico op verspreiden van het virus verkleind.
Richtlijn
Wij raden u af om persoonlijk contact te hebben met mensen die in een risicogebied* zijn
geweest of personen die in aanraking zijn geweest met iemand die besmet is. Daarnaast
adviseren wij u om de algemene berichtgeving en richtlijnen van het RIVM zelf goed in de
gaten te houden en de adviezen op te volgen.
Komt u voor dagbehandeling of dagbesteding bij ons op locatie?
Om besmetting binnen Respect zoveel mogelijk te voorkomen, vragen wij u nu om uw
bezoek voorlopig uit te stellen als:
-

u onlangs in één van de risicogebieden (zie onderaan deze brief) van het
Coronavirus bent geweest;
u in contact bent geweest met iemand die besmet is met het virus;
er bij u het Coronavirus is vastgesteld.

Het kan zijn dat u (nog) geen klachten heeft, terwijl u wel een risico heeft gelopen op
besmetting; toch kunt u drager zijn van het virus. Ter bescherming van onze cliënten,
medewerkers, vrijwilligers en overige bezoekers vragen wij om in die gevallen voorlopig
niet langs te komen. Als u aan één van bovenstaande punten voldoet, neem dan
telefonisch contact op via het algemene nummer (070) 306 1020 om dit door te geven
aan dagbehandeling of dagbesteding.
Meer informatie
Mochten er bij Respect nieuwe maatregelen worden getroffen, dan zullen wij u hierover

zo nodig informeren. De meest recente communicatie wordt gepubliceerd op onze
website: www.respectzorg.nl/nieuws.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Klaas Smilde
Raad van Bestuur

*Risicogebieden
o
o
o
o
o

China (inclusief Hong Kong en Macau)
Singapore
Zuid-Korea
Iran
de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, TrentinoZuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Let op: deze informatie kan dagelijks veranderen.

