Geachte relatie,
Vanwege de recente ontwikkelingen van het coronavirus willen wij u informeren over de
maatregelen die wij nemen tegen een verdere uitbreiding van het virus. KeiTV blijft open zolang dat
toegestaan wordt. Wij volgen hierbij te allen tijde de richtlijnen van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD.
Op dit moment gelden de volgende maatregelen:
-

Was handen regelmatig en droog af met een papieren handdoek volgens de instructies van
het RIVM (https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen);
Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog;
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg;
Geen handen schudden, hieronder valt ook een boks, high five en dergelijke;
Blijf thuis bij milde gezondheidsklachten. Hieronder vallen niezen, keelpijn, loopneus, licht
hoesten en verhoging tot 38 graden Celsius;
Medewerkers en cliënten die de afgelopen drie weken in een land/regio zijn geweest met
een wijdverspreide verspreiding van het coronavirus of contact hebben gehad met een
patiënt met het coronavirus en klachten van verkoudheid of hoesten hebben, moeten
thuisblijven. De gebieden die hieronder vallen zijn China (inclusief Hong Kong en Macau),
Singapore, Zuid-Korea, Iran of de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont,
Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Wij zullen vanaf vandaag, naast het handen wassen volgens de instructies van het RIVM, meerdere
malen door de dag heen, maar zeker bij aanvang van de werkdag en wanneer medewerkers en
cliënten naar buiten zijn geweest en terugkomen, handen wassen. De zorgbegeleiders houden
toezicht bij de cliënten, zodat het handen wassen volgens protocol en adequaat gebeurt.
Wanneer bovenstaande milde gezondheidsklachten opgemerkt worden bij een cliënt of
medewerker, zal deze direct naar huis worden gestuurd met het verzoek pas terug te keren wanneer
aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Aan (begeleiders van) cliënten die tot de kwetsbare
groep horen verzoeken wij om extra goed op klachten te letten en uit de buurt te blijven van mensen
die klachten hebben of ziek zijn.
Medewerkers en cliënten zijn weer welkom bij KeiTV wanneer
-

Van bovengenoemde milde gezondheidsklachten sprake is, maar je één dag niet meer hoest
en geen koorts hebt;
Als familieleden of huisgenoten nog klachten hebben, maar je zelf één dag niet meer hoest
en geen koorts hebt.

Op dit moment zijn dit de maatregelen die gelden, maar wij kunnen niet uitsluiten dat in de (nabije)
toekomst verdere maatregelen ingevoerd moeten worden, zoals het tijdelijk sluiten van onze locatie.
Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten en zullen u bij nieuwe ontwikkelingen zo spoedig
mogelijk informeren.
Namens het bestuur,
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