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Onderwerp coronavirus en onze maatregelen 
 

 

Geachte mevrouw of meneer, 

 

Nederland doet zijn best om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De 

Haardstee neemt maatregelen om haar cliënten en medewerkers geen onnodig risico op 

besmetting te laten lopen. Met deze brief informeren wij u als verwant en/of 

vertegenwoordiger van onze cliënten hierover. 

 

Op de woonlocaties gaat de dagelijkse zorg zo veel mogelijk door. Een aantal zaken zijn 

de komende weken echter niet mogelijk: 

• Extra activiteiten die niet direct nodig zijn (zoals uitjes), komen te vervallen.  

• De dagbesteding van Maatwerk vervalt voor alle cliënten. Cliënten van locaties 

mogen ook geen externe dagbesteding bezoeken.  

• Cliënten die een baan hebben kunnen in overleg met hun werkgever besluiten of 

zij naar hun werk blijven gaan.  

• Medewerkers die extra risico lopen om ziek te worden, kunnen niet werken op de 

woonlocaties. Waar nodig worden invalmedewerkers ingezet.  

• Familie en vrienden mogen niet op de locatie op bezoek komen. Andersom mag 

onze cliënt u wel bezoeken, mits u zelf niet ziek bent. 

• Vrijwilligers en stagiairs mogen niet op de locaties komen. 

• Het kantoor op de Oude Herengracht en de Pioenhof zijn gesloten voor bezoek. 

 

Bij gezondheidsklachten van cliënten die wijzen op mogelijke besmetting wordt contact 

opgenomen met de huisarts. De cliënt moet dan op het appartement blijven en mag niet 

op het steunpunt komen. We hebben contact met de GGD en we volgen de richtlijnen 

van de GGD op. 

 

Voor ambulante cliënten geldt dat begeleiders niet meer bij hen thuis komen. Het contact 

verloopt via de telefoon of andere digitale middelen. 

 

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april. We blijven de berichten vanuit de 

overheid volgen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, kan dit betekenen dat we onze 

maatregelen hierop aanpassen.   

 

De begeleiding doet haar uiterste best om alles zo normaal mogelijk te laten doorgaan. 

Maar er zullen zeker dingen anders zijn. Hiervoor vragen wij uw begrip, want wij willen 

niet dat cliënten of anderen ziek worden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jos Driesprong 

directeur-bestuurder  


