Onze corona-richtlijnen
De maatregelen vanwege de bestrijding van corona zijn voorlopig nog
van kracht. Graag informeren we u over de richtlijnen die vanaf 1 juni bij
MEE & de Wering gelden.
•

We spreken u graag via de telefoon of via beeldbellen.

•

Als uw ondersteuner en u allebei denken dat het nodig is, kunt u uw ondersteuner buiten of
op een kantoor ontmoeten. Dit kan alleen na overleg met uw ondersteuner.

•

Als u uw ondersteuner op ons kantoor ontmoet, dan vragen wij bij binnenkomst hoe uw
gezondheid is:
- Heeft u een loopneus?
- Heeft u keelpijn?
- Heeft u lichte hoest?
- Heeft u zelf koorts of woont u bij iemand in huis die koorts heeft? Koorts is een
temperatuur van meer dan 38 graden.
- Bent u benauwd of woont u bij iemand in huis die het benauwd heeft?
Als u een van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan kunnen wij u niet op ons kantoor
ontvangen. Een (beeld)belafspraak is dan de oplossing.

•

Als u een afspraak met een groep heeft bij op ons kantoor, dan zorgen wij ervoor dat iedereen
op ten minste 1,5 meter van elkaar kan zitten.

Bij een bezoek aan ons kantoor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kom alleen na overleg met uw ondersteuner.
We willen graag dat u in uw eentje komt. Als uw ondersteuner het goed vindt, kunt u 1 andere
persoon meenemen. Dit moet iemand uit uw huishouden zijn.
Kom op de afgesproken tijd, niet eerder of later. Zo kunnen wij er voor zorgen dat onze
kantoren zo leeg mogelijk blijven.
Houd 1,5 meter afstand.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
Schud geen handen.
Was uw handen bij aankomst op ons kantoor goed. Of gebruik de ontsmettingsdoekjes in de
spreekkamer om uw handen schoon te maken.
Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet. Gebruik het toilet op ons kantoor liever
niet, alleen om uw handen te wassen.
Neem als het kan de trap.

