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Update coronamaatregelen

Geachte heer, mevrouw,
Het kabinet maakt zich grote zorgen over de opmars van de Britse variant van het coronavirus. Deze is
nog besmettelijker dan het virus dat we al kennen. Ook over andere varianten bestaan zorgen.
Daarom verlengt de overheid de huidige lockdown tot en met minstens 2 maart. In deze brief zetten wij
de belangrijkste maatregelen bij ASVZ voor u op een rij. Ook leest u meer over de coronavaccinatie.
Mondkapjes
Om cliënten en medewerkers nog beter te beschermen, is bij ASVZ een mondkapje dragen overal
verplicht. Zo dammen we de kans op verspreiding van het coronavirus verder in en bestrijden we de zeer
besmettelijke Britse variant en andere varianten.
Op locatie van de BSO en het logeerhuis
De BSO en het logeerhuis blijven open. De maatregelen zoals die nu gelden blijven van kracht. Al deze
maatregelen zijn bedoeld om verspreiding van het virus te voorkomen en te beperken.
 Uw kind of verwant mag dus niet komen als het klachten heeft die kunnen duiden op corona, zoals
neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging en/of verlies van reuk/smaak. Dit geldt
ook als iemand uit uw huishouden deze klachten heeft. Of in quarantaine zit, omdat er contact is
geweest met iemand die corona heeft. De veiligheid en gezondheid van iedereen staat voorop.
 Komt u uw kind of verwant brengen of halen, dan vragen wij u alleen te komen en vooraf (telefonisch)
af te stemmen met de begeleiding. Zo zorgen we er samen voor dat er niet te veel mensen tegelijk
zijn.
 Ook op locatie is een mondkapje dragen verplicht. Wij vragen u zelf een mondkapje mee te nemen.
Vanzelfsprekend gelden de algemene maatregelen en hygiënevoorschriften van de overheid en het
RIVM.

Actuele informatie
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de zorg en begeleiding van uw kind of verwant. Uw
vragen kunt u altijd stellen aan de teamleider of persoonlijk begeleider van de locatie. Ook vindt u op
onze website actuele informatie over maatregelen: www.asvz.nl/coronavirus.
De coronacrisis en aanhoudende maatregelen in het belang van de gezondheid en veiligheid, zijn een
pittige opgave voor ons allemaal: voor u, cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Laten we goed voor
elkaar zorgen en elkaar blijven steunen. Onze medewerkers doen er alles aan om uw kind of verwant zo
goed en veilig mogelijk te begeleiden.
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