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Beste cliënt,
Het Corona virus heeft u en ons in zijn greep. Landelijk zijn maatregelen genomen ter voorkoming van
verspreiding van het Corona virus. Deze maatregelen treffen u, door uw verblijf bij Moviera, in veel
gevallen extra. Dat vinden we heel vervelend.
Moviera heeft maatregelen genomen om besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te
voorkomen. Met de genomen maatregelen willen we ervoor zorgen dat we de kern van ons werk
“bieden van veiligheid en bescherming van hoog risico gezinnen” kunnen blijven uitvoeren. Dat
betekent dat de nood-en crisisbedden open blijven en ook de Aware teams paraat zijn. Moviera blijft 7 x
24 uur bereikbaar.
Voorzorgmaatregelen
Als cliënten wonen en leven wij dicht op elkaar. Om verspreiding van het corona virus zoveel mogelijk te
voorkomen vragen wij u als cliënt dringend extra voorzorgmaatregelen in acht te nemen!
1.
Geen Bezoek
Op de locatie en bij u thuis mag tot 6 april geen bezoek worden ontvangen om zo besmetting te
voorkomen.
2.
Was de handen!
Was meerdere keren per dag uw handen en de handen van uw kinderen. Zeker als u buiten bent
geweest of na contact met anderen.
3.
Klachten
Als er gezondheidsklachten zijn bij u of één van de kinderen meldt dit dan direct aan uw begeleider of
de aanwezigheidsdienst.
4.
Houd afstand
Ga niet teveel bij elkaar staan. Houdt zoveel mogelijk afstand van mede bewoners en hulpverleners. Het
advies is om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te nemen. Bespreek dit ook met uw kinderen.
Bereikbaarheid begeleider
Er zijn speciale roosters gemaakt zodat er iedere dag op de locaties mensen aanwezig zijn.
Fysieke nabijheid proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. De begeleiders werken zo veel mogelijk
op afstand via telefoon, whats-app en email. Maar als het echt nodig is, dan komen we naar u toe of we
maken een afspraak bij ons op kantoor.

Marleen van Eijndhoven
Bestuurder Moviera
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