Coronavirus: dit moet u weten.
8 maart 2020
Het is dagelijks in het nieuws: het coronavirus (COVID-19-virus). Met dit bericht
willen we u informeren over het laatste nieuws. Wat is belangrijk? Hoe herkent u het
coronavirus, wat zijn de symptomen en wat kun u zelf doen om verdere besmetting te
voorkomen?
Nieuwe richtlijnen RIVM – voor inwoners Noord-Brabant
Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van het RIVM en GGD heeft Stichting
Welzijn Zundert aanvullende besluiten genomen over bezoek en over activiteiten.
Bezoek aan activiteiten van SWZ
SWZ heeft het volgende besluit genomen met betrekking tot het bezoek op een
locatie, te weten: kantoor SWZ, woonzorgcentra, huiskamers, activiteitencentra,
taalcafe, afspraken tussen maatjes, Boodschappenplusbus
Heeft een bezoeker of vrijwilliger klachten van verkoudheid, moet de bezoeker/
vrijwilliger hoesten of niezen? Dan verzoeken we deze vriendelijk doch dringend de
locatie niet te betreden.
Bijeenkomsten
Het kan zijn dat de Stichting Welzijn Zundert uit voorzorg bijeenkomsten of
activiteiten annuleert. Deelnemers en vrijwilligers worden hierover geïnformeerd.
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Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de maatregelen die genomen worden of over de
communicatie hierover? Laat het ons weten! Dit kan via info@swzundert.nl
Wat doet SWZ
We volgen nauwkeurig de berichten vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM).
Alle medewerkers van SWZ zijn geïnformeerd over de actuele richtlijnen en
instructies van het RIVM en de GGD.
SWZ houdt alle nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus scherp in de gaten.
Indien er ontwikkelingen zijn die voor SWZ van belang zijn publiceren zij deze
informatie aan alle betrokkenen.
We maken afspraken over het extra schoonmaken van onder andere deurklinken,
kranen, toiletten, trapleuningen.
Wat kunt u zelf doen?
Simpele hygiëne maatregelen toepassen. Deze maatregelen gelden voor alle
virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Ze gelden dus ook voor het
voorkomen van het verspreiden van het coronavirus. Deze maatregelen zijn niet
alleen voor de medewerkers en vrijwilligers maar ook voor bezoekers van een locatie
van SWZ.
Was uw handen regelmatig met water en zeep. Droog uw handen af met papieren
doekjes.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
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Gebruik papieren zakdoekjes. Na gebruik direct weggooien. En was uw handen
weer.
Melden aub als u:
1. In de afgelopen 14 dagen in een risicogebied bent geweest en nog geen klachten
heeft. En als u een locatie van SWZ wilt bezoeken. Dan verzoeken wij u vriendelijk
doch dringend dit te melden.
Bekijk hier de risicogebieden:
• China (inclusief: Macau en Hongkong)
• Singapore
• Zuid-Korea
• Iran
• De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte,
Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië
Actuele lijst: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/verspreiding.
2. In de afgelopen 14 dagen in een risicogebied geweest.
Of
U in de afgelopen 14 dagen in aanraking bent geweest met iemand die mogelijk het
coronavirus heeft.
En
U de volgende klachten heeft: koorts, luchtwegklachten zoals hoesten of
kortademigheid.
Dan mag u de locaties van SWZ niet bezoeken. We adviseren u dringend om
telefonisch contact te zoeken met uw eigen huisarts. Heeft u vragen? Neem dan
contact op met 076-5972200 of info@swzundert.nl
Belangrijke informatie over het coronavirus, symptomen en wat je kunt doen
om besmetting te voorkomen kun je lezen op:
GGD West Brabant
https://www.ggdwestbrabant.nl/coronavirus
RIVM
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht?
Neemt u dan contact op met info@swzundert.nl

