Aan alle cliënten van Fokus

Uw kenmerk
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Datum
28 februari 2020

Bereft: maatregelen coronavirus

Geachte cliënt,
Zoals u weet hebben we momenteel wereldwijd te maken met het coronavirus. Fokus heeft zich voor
zover mogelijk voorbereid op de mogelijke gevolgen van het virus voor cliënten en medewerkers, en
voor de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Het leek ons goed u hierover te informeren.
Wij hebben richtlijnen en maatregelen opgesteld om de gevolgen van het virus zoveel mogelijk te
beperken. Deze maatregelen hebben onder andere betrekking op hygiënevoorschriften, om
verspreiding van het virus zoveel als mogelijk te voorkomen. Hoe de verspreiding van het coronavirus
zich gaat ontwikkelen en hoe groot de gevolgen zijn voor de assistentieverlening, is op dit moment
nog lastig te voorzien.
Preventieve hygiënemaatregelen zijn op dit moment verreweg het belangrijkst om de kans op
besmetting van cliënten en medewerkers zoveel als mogelijk te voorkomen. Om die reden hebben de
medewerkers (aanvullende) instructies gekregen over persoonlijke hygiënemaatregelen. Vooralsnog
zijn de normale, gangbare hygiënemaatregelen afdoende. We houden ons daarom strikt aan de
geldende hygiëneprotocollen en vragen iedereen alert te zijn. We willen u vragen mee te werken aan
het kunnen toepassen van de geldende hygiënemaatregelen.
Fokus volgt de adviezen van het RIVM en de GGD en zal in voorkomende gevallen in contact met hen
treden. De GGD zal ook de regie voeren in het geval van een geconstateerde besmetting. Voor meer
informatie verwijzen we naar de website van het RIVM (www.rivm.nl). Mocht er aanleiding zijn om u
nader te informeren, dan doen we dat in elk geval via het extranet voor cliënten van Fokus. Indien u
geen internet heeft of een specifieke vraag hebt, kunt u terecht bij de manager ADL-assistentie.
Wij vertrouwen erop dat wij u van dienst zijn met deze informatie.
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