Cuijk, 4 november 2020

Coronavirus november 2020

Inmiddels kunnen we wel stellen dat wij wel klaar zijn met coronavirus, maar helaas is het coronavirus
nog niet klaar met ons. We moeten blijven letten op de maatregelen en ons hier ook écht aan houden.

Coronavirus & UniK

De gezondheid van onze klanten en medewerkers staat bij UniK voorop. Samen willen we ervoor zorgen
dat onze klanten de ondersteuning krijgen die nodig is, maar we willen ook voorkomen dat we het
coronavirus verspreiden Wij zijn continue op de hoogte van de laatste informatie. We volgen nog altijd
alle voorschriften vanuit de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM).
Ook hebben we veel contact met de GGD. Onze medewerkers kennen de hygiëne protocollen en
preventieve maatregelen en hier wordt intern ook op gecontroleerd.

Ambulant Wmo en Jeugd

Wij willen de ondersteuning aan onze klanten blijven leveren. Maar met de geldende maatregelen
moeten we ook goede afspraken met elkaar maken. We hebben al samen geleerd hoe om te gaan
met beeldbellen en daarmee gaan we door. Maar we willen elkaar ook persoonlijk blijven zien.
We moeten samen zoeken naar goede combinaties maar ook zorgen voor elkaars veiligheid.
Daarom willen we graag het volgende afspreken:
• Wanneer er toch een fysieke afspraak plaats vindt, zal er van te voren een check gemaakt worden
of een fysiek bezoek kan plaatsvinden. Is iedereen gezond? Is niemand in aanraking geweest met
iemand met corona?
• De dringende vraag om bij corona gerelateerde klachten dit te melden bij onze medewerker,
zo laten we niemand een onnodig risico lopen.

OPD en BSO

De scholen blijven open. Onze groepen voor kinderen blijven daarom ook geopend. Het is van groot
belang dat we ons goed aan de afspraken houden op de kindlocaties. Op alle locaties zijn posters met
de afspraken die daar gelden. Daar houden we ons aan. Om zo min mogelijk verschillende gezichten
en verkeer op de locaties te hebben spreken we het volgende af:
• Tot en met de kerstvakantie vinden alle overlegvormen met ouders of verwanten digitaal plaats.
Mocht er in de komende periode een evaluatie of overlegmoment ingepland staan dan zal onze
medewerker contact zoeken om samen te kijken hoe dit digitaal plaats kan vinden.

z.o.z.

Dagbesteding WMO

De verschillende maatregelen zijn soms lastig te begrijpen voor onze klanten.
Afstand houden tot elkaar, mondkapjes wel of niet, afspraken over handen wassen.
We willen de dagbesteding écht blijven voortzetten maar het moet wel veilig kunnen.
Onze medewerkers doen er alles aan om de dagen op de dagbesteding zo goed mogelijk
te laten verlopen. Voor deze groep gelden de volgende aanvullende afspraken:
• Tot en met de kerstvakantie vinden alle overlegmomenten zoals evaluatiemomenten digitaal plaats.
• Komen alleen de medewerkers en klanten op locatie die er ook daadwerkelijk horen te zijn.
• Blijven we elkaar goed informeren rondom corona gerelateerde klachten.
Mocht er in de loop van de komende weken in samenspraak met de RIVM en gemeente tot andere
besluiten komen over onze locaties (voor kinderen of volwassenen) dan horen de desbetreffende klanten
dat meteen. We maken dan samen afspraken over hoe we contact onderhouden en de ondersteuning
zo goed mogelijk kunnen laten doorlopen.

Wat kun jij doen?

We vragen je ook om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en zorg te
dragen voor een goede hygiëne.
De belangrijkste tips:
• Houd echt 1,5 meter afstand.
• Draag een mondkapje als daarom gevraagd wordt.
• Was je handen meerdere malen per dag grondig met zeep.
• Nies en hoest in je ellenboog of in een papieren zakdoek.
• Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
• Blijf op de hoogte van het nieuws.
Voor meer informatie verwijzen we naar www.rivm.nl en het landelijk telefoonnummer: 0800-1351.
Alleen samen krijgen we corona onder controle, #iedereendoetmee!

Met vriendelijke groet,
UniK & alle medewerkers

