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Bereft: informatie over coronavirus

Geachte cliënt,
De ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus gaan snel. Zoals we eerder schreven, heeft Fokus 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. We houden voortdurend de situatie in de gaten
en staan in nauw contact met RIVM en GGD. Er is binnen Fokus een crisisteam ingericht dat dagelijks
afstemt en beslissingen neemt om de organisatie te informeren en draaiende te houden. Dit wordt
voorgezeten door ondergetekende.
Zoals in onze updates geschreven, is er sprake van een eerste besmetting binnen Fokus. Daarop
wordt goed en vlot gehandeld. Om zowel cliënten als medewerkers op de hoogte te houden van
actuele ontwikkelingen, plaatsen we al sinds de vorige brief van eind februari regelmatig updates met
de meest actuele informatie op het extranet (voor cliënten), het medewerkersportaal en onze website.
Dat is de snelste manier om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. We adviseren u dan
ook regelmatig op één van deze kanalen te kijken en de updates te lezen. Op www.fokuswonen.nl
worden alle updates op één pagina bij elkaar geplaatst. Die pagina kunt u vinden onder Nieuws en is
ook rechtstreeks bereikbaar via de banner op de homepage van de site.
Het leek ons goed u te wijzen op de mogelijkheid om via de website op de hoogte te blijven. Mocht
zich een besmetting binnen ‘uw Fokusproject’ plaatsvinden bij een cliënt of medewerker, dan nemen
we niet alleen in samenspraak met de GGD aanvullende maatregelen, maar wordt u uiteraard ook
persoonlijk geïnformeerd.
Tot slot wil ik graag benadrukken dat de ontwikkelingen en de veiligheid van alle betrokkenen onze
volle aandacht heeft. Ik heb grote waardering voor het feit dat we met elkaar tot nu toe de rust weten
te bewaren en alles doen wat mogelijk is om verdere besmettingen te voorkomen. Dank aan alle
betrokkenen! Wij vertrouwen erop dat wij u van dienst zijn met deze informatie.
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