
Weergaveproblemen? Open deze e-mail in je webbrowser.

Beste lezer,

Bij deze onze eerst nieuwsbrief met de nieuwe stijl. De stijl komt overeen met de
website. We hopen dat het een verbetering is ?.

Zoals uit de mediaberichten van de laatste dagen blijkt, is het Corona virus nu ook op
meerdere plaatsen geconstateerd in Nederland. We begrijpen dat u zich hierover zorgen
kunt maken. Middels deze nieuwsbrief brengt Active4you u op de hoogte hoe wij
omgaan met deze ontwikkelingen. Op dit moment zijn er vooral preventieve
maatregelen getro�en die zich richten op voorkoming van besmetting.

Voor de laatste ontwikkelingen volgen we de adviezen van de lokale GGD (www.ggd.nl)
en de richtlijnen van het RIVM (www.rivm.nl). Deze richtlijnen worden met grote
regelmaat aangepast aan actuele ontwikkelingen.

Vanaf deze week zijn een aantal maatregelen van kracht die gericht zijn om de
verspreiding/besmetting van het virus te voorkomen. Feitelijk gelden deze maatregelen
altijd al voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Nu is het extra
belangrijk om deze op te volgen.
Het gaat dan om:

De handen regelmatig te wassen

In de binnenkant van de elleboog te hoesten of niezen

Papieren zakdoekjes te gebruiken

Daarnaast zijn er additionele preventieve maatregelen getro�en:

https://mijn.active4you.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEyLCIxZjg4ZGM3MmFiYmEiLDAsMCwwLDFd
http://www.ggd.nl/
http://www.rivm.nl/


Bij ontvangst of vertrek bij activiteiten, begeleiding of op kantoor geven wij geen
hand/knu�el.

Op alle locaties waar groepsgewijze begeleiding (ook logeeropvang) wordt
geboden, zijn desinfecterende handgel en tissues aanwezig. Begeleiders zijn
voorzien van instructies hoe uitleg te geven over het handen wassen, dit wordt
ondersteund door een poster en indien gewenst een instructie �lmpje.
Deelnemers worden gemotiveerd om regelmatig de handen te wassen.

Op locaties waar gebruik gemaakt wordt van handdoeken worden deze dagelijks
verschoond.

Op onze eigen locaties worden aan het eind van de dag alle deurklinken
afgenomen.

Begeleiders die individuele begeleiding bieden hebben desinfecteren hun handen
tussen ieder bezoek.

In de bussen van Active4you zijn eveneens desinfecterende handgel en tissues
aanwezig; We vragen iedereen die in de bus stapt vooraf even zijn/haar handen te
desinfecteren.

We adviseren u extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen
houden met het coronavirus (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten
en kortademigheid). Dit geldt zeker wanneer u recentelijk op vakantie bent geweest in
één van de risicogebieden of u de afgelopen twee weken contact gehad hebt met een
patiënt met het virus. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts en/of de lokale GGD.

Wellicht vindt u onze (preventieve) maatregelen overtrokken. Wij hopen dat u begrip
heeft voor onze maatregelen aangezien we ook in deze situatie zo goed mogelijk zorg
willen dragen voor de veiligheid van ons team en onze cliënten. Mocht u vragen hebben,
neem dan contact op met ons cliëntenbureau.

Op linkedIn hebben we een stappenplan gezien voor kinderen met autisme gemaakt
door Janette Zomer. Het doel is om met dit plan zoveel mogelijk mensen te helpen. Hier
werken wij graag aan mee. Hieronder staat het plan weergegeven.
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