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Algemeen
Wat een onwerkelijke week hebben we achter de rug...
Die stond uiteraard in het teken van het coronavirus. Er was veel onduidelijkheid,
onzekerheid en er waren héél veel vragen. Zowel van klanten als medewerkers.
We doen er alles aan om iedereen de zorg te kunnen geven die men nodig heeft.
We zullen u zo goed mogelijk proberen te blijven informeren over de laatste
ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen. Deze zullen we via onze
website communiceren. Hierin blijven de richtlijnen vanuit het RIVM leidend.
Voor actuele informatie verwijzen we u naar de website van het RIVM; www.rivm.nl

Wij wensen u en uw dierbaren sterkte in deze
lastige tijd en een goede gezondheid!
Samen zorgen we voor elkaar!
Telefonische bereikbaarheid
Ons kantoor draait noodgedwongen met een
minimale bezetting. Hierdoor kan het zijn dat
we telefonisch moeilijker bereikbaar zijn.
We hopen op uw begrip!

Maatregelen coronavirus
DAT houdt de ontwikkelingen omtrent het coranavirus (COVID-19) nauwlettend in de
gaten. Naar aanleiding van het advies vanuit de overheid rondom het coronavirus, zijn
ook wij genoodzaakt om extra preventieve maatregelen te nemen om de veiligheid van
medewerkers en klanten zo goed mogelijk te waarborgen. Hieronder leest u wat deze
inhouden.




Het hoofdkantoor in Roosendaal draait met een
minimale bezetting. Alle andere collega’s werken zoveel
mogelijk vanuit huis. Uiteraard zijn we telefonisch
gewoon bereikbaar.
Alle overige locaties worden per direct niet meer bemand.

www.thuiszorgDAT.nl





Indien u onder de kwetsbare doelgroep valt en uw vaste medewerker
hoest of verkoudheidsklachten heeft, zal er telefonisch contact met u
opgenomen worden met de vraag of u zorg wenst te ontvangen van deze
medewerker. Indien u geen zorg wenst, dan komt de zorg te vervallen
totdat de medewerker weer klachtenvrij is.
Indien u om wat voor reden dan ook geen zorg wenst te ontvangen, vragen wij u dit
telefonisch door te geven aan onze planners op kantoor en niet aan de medewerker.
Op deze manier wordt alle informatie centraal verzameld en kunnen onze medewerkers
indien nodig ingezet worden bij andere klanten.

Voorkomen is beter dan genezen!
Wat kunt u doen om besmetting/verspreiding van het nieuwe coronavirus te
voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen zijn:


Was uw handen regelmatig met zeep;



Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;



Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na één keer gebruiken weg;



Houd in het openbaar minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen;



Geen handen schudden;



Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft;



Vermijd sociale drukte, zoals grote evenementen, bijeenkomsten en uitgaansleven en
vermijd daarnaast ook zoveel mogelijk sociale contacten in thuissituaties, zoals ver
jaardagen en feestjes.

De gemiddelde incubatietijd van het coronavirus wordt door het RIVM ingeschat op 7
dagen, maximaal 14 dagen. Deze incubatietijd is berekend met de gegevens van veel
patiënten. Deze varieert van 2 tot 12 dagen, voor de zekerheid gaat het RIVM uit van
14 dagen.
Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan
hoesten of kortademigheid. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar door hoesten
en niezen. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.
Wilt u meer weten over het virus zelf of hoe u met het virus omgaat?
Op de website van het RIVM vindt u de meest actuele informatie en veel gestelde vragen
over het coronavirus. U kunt ook terecht op de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport of de website van de GGD.
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