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Betreft: informatie over coronavirus

Geachte cliënt,
Op allerlei manieren wordt er hard gewerkt om de gevolgen van het coronavirus zoveel als mogelijk te
beperken. Onze inspanningen zijn en blijven er op gericht om uw veiligheid en die van onze
medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen.
Stappenplan
In deze periode moeten we het met elkaar doen. We hebben u daarbij hard nodig. Omdat het
belangrijk is dat iedereen weet wat er bij mogelijke klachten/besmettingen moet gebeuren, hebben we
enkele stappenplannen opgesteld. In het ‘stappenplan cliënt’ hebben we opgenomen welke acties
nodig zijn als u last van klachten krijgt die mogelijk op het coronavirus duiden. Dit stappenplan
ontvangt u als bijlage bij deze brief. Het staat ook op onze website. We verzoeken u dringend dit
stappenplan in voorkomende gevallen te volgen! Er is ook een stappenplan voor ADL-assistenten
opgesteld, waarin aangegeven is wat ze moeten doen als een cliënt een mogelijke besmetting
doorgeeft. Dit stappenplan kunt u ook vinden op onze site, op de pagina met updates m.b.t. corona.
Vragen en antwoorden
Op onze website hebben we een aantal veel gestelde vragen en antwoorden (Q&A) geplaatst. Deze
kunnen wijzigen, dus adviseren we u om dit regelmatig te checken.
Statement cliëntenraad en ondernemingsraad
De medezeggenschapsorganen van Fokus (CRF en OR) hebben eerder deze week een gezamenlijke
verklaring opgesteld, waarin ze iedereen oproepen samen de schouders eronder te zetten. Een mooi
initiatief, dat ik vanuit Fokus graag ondersteun! De verklaring is op de website te vinden.
Tot zover deze brief, voor alle informatie verwijs ik nogmaals naar onze website, Ik wens u en ons een
veilige toekomst toe. Samen komen we uit deze enorm lastige en spannende periode.
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