
Coronamaatregelen TWB

Wat mag u van onze zorgmedewerkers verwachten?

Ze zijn er voor u. Weten precies in welke situatie ze be-
schermingsmiddelen moeten gebruiken.

Wij leven in een bijzondere tijd. Voor u, als onze cliënt of voor uw naasten, 
brengt dat ook veranderingen met zich mee. Het kan ook vragen bij u 
oproepen. Wat mag u van ons verwachten en waar kunt u met uw vragen 
terecht? Op deze en nog meer vragen geven we antwoord.

Meer informatie?  
 

Bezoek onze website:  
www.twb.nl/coronavirus

Wat verwachten wij van u?

Ze volgen de richtlijnen van het RIVM.

Cliënten die hulp, zorg en/of ondersteuning ontvangen

088 560 2000

Heeft u of een huisgenoot verkoudheidsklachten (keelpijn, niezen, neusverkouden, plotseling verlies van 
geur en/of smaak, kortademigheid en/of koorts) of vragen? Neem dan direct contact met ons op via de 
Zorgcentrale:

Volg de RIVM hygiënerichtlijnen

Hoest en nies met afgewend gezicht in 
een stuk keukenrol of aan de binnenkant 
van uw elleboog.

Was uw handen regelmatig met  
water en zeep.

Heeft u klachten? Blijf thuis en laat 
u testen. Bent u ook benauwd en/of 
koorts dan moeten alle huisgenoten 
thuisblijven.

Schud geen handen.

Houd (minimaal) 1,5 meter afstand.

Zorg voor voldoende frisse lucht.

We verzoeken u vriendelijk om op het moment dat u een 
medewerker van TWB ontvangt het overige bezoek te 
beperken.

Zorg dat onze zorgverleners op een veilige manier hun 
handen kunnen wassen: zet een zeeppompje en keukenrol 
of een schone handdoek klaar.

Volg de aanwijzingen van onze zorgmedewerkers op, zodat 
zij veilig hun werk kunnen doen.

Geef onze zorgverleners de ruimte om de juiste 
veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals het ventileren van 
de ruimte waarin u de zorg van hen ontvangt.

Begroet onze medewerkers op gepaste afstand, 1,5 meter 
blijft een veilige afstand.

Bent u in afwachting van een testuitslag of bent u in  
contact geweest met iemand met een positieve testuitslag? 
Meld dit voordat onze zorgverlener bij u binnenstapt. Zo 
kunnen we de juiste voorzorgsmaatregelen nemen.

Is iemand uit uw familie- of kennissenkring in afwachting 
van een testuitslag? Stel bezoek uit totdat de uitslag  
bekend is.


