
Onderwerp: Re: maatregelen mbt het corona virus
Van: gijs0 <gijs0@xs4all.nl>
Datum: 12-3-2020 11:11
Aan: raadhuisstraat-36 ASVZ Wonen <olivier@asvz.nl>, ouders@vanolivier.nl

gijs0 schreef op 2020-03-12 11:08:

Goedemorgen,

nav de perikelen rondom het coronavirus zijn de volgende maatregelen
genomen.

- ASVZ site wordt gevolgd waarop dagelijks update maatregelen staan,
streven is virus buiten de deur te houden door met zo min mogelijk
mensen samen te komen
- vrijwilligers hebben brief van ASVZ gekregen dat ze even niet moeten
komen
- vergaderingen/bijeenkomsten met meer dan 3 mensen gaan niet door:
alle overleggen zijn afgezegd en ook etentje vanavond gaat dus niet
door
- bloembak maken zaterdag kan volgens Jolanda wel doorgaan: is buiten.
Maar niet met hele groep en masse eromheen, wel eventueel met hulp van
1 of 2 bewoners. Misschien goed om dat ook even met Ton en Wilhelmien
kort te sluiten (zij zijn gemaild)
- iedereen handen laten wassen voor binnenkomst in gemeenschappelijke
ruimte (ouders ook dus), daarvoor toilet gebruiken op de gang, of als
het toilet bezet is het appartement van je zoon/dochter

Het volgende heb ik van de site van het RIVM gehaald:

Heb je:

Verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius én
contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of ben je in een
gebied geweest waar het coronavirus heerst:
 China (inclusief Hong Kong)
 Italië
 Iran
 Zuid-Korea
 Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus
afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je
klachten zijn mild, het kan ook een gewone verkoudheid zijn.

Het afstand houden tot andere mensen wordt ook bedoeld de eigen
familie zover dat dat mogelijk is.

Heeft een van jullie vragen, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groeten,

Gijs Holthuis
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