Corona update
8 juni 2020
Vanaf 16 maart zijn de corona-overheidsrichtlijnen van kracht geworden. Ook
EEGA Plus moest daardoor schakelen, in het contact met deelnemers,
werkgevers, opdrachtgevers en elkaar. Om zo goed mogelijk voor ieders
persoonlijke veiligheid te kunnen zorgen is het naleven van de RIVMrichtlijnen voor ons niet meer dan logisch en een strikte norm.
We volgen de richtlijnen van het RIVM op de voet en hebben onze kantoren
inmiddels voorbereid op opening, zodat we stap voor stap onze face to facedienstverlening weer op kunnen pakken. Onze locaties zijn uit voorzorg sinds
16 maart gesloten voor cliënten, deelnemers en andere externe bezoekers.
Onze medewerkers werken sindsdien zoveel mogelijk vanuit huis.
Omdat we graag één lijn willen trekken hebben we huisregels voor het
bezoeken van onze locaties vastgesteld. Wij hopen de continuïteit en
veiligheid op deze manier zoveel mogelijk te waarborgen. Lees op de
volgende pagina verder voor onze huisregels.
PS We zien mooie initiatieven en creatieve ideeën ontstaan voor het
organiseren van ons werk binnen de kaders van het RIVM: digitale
communicatiemiddelen, alternatieven voor coaching op de werkplek, thuis of
kantoor. We verrijken onze mogelijkheden om zo onze doelgroep alsnog
waardevolle dienstverlening te bieden.

EEGA Plus corona huisregels
Per 8 juni 2020
Hygiëne
- We informeren onze bezoekers bij de ingang via een poster over de
hygiëneregels in de vestiging.
- Op alle locaties staat op strategische posities desinfecterende gel waar (in
ieder geval) bij binnenkomst verplicht gebruik van moet worden gemaakt.
- Volg verder de algemene richtlijnen van het RIVM voor het minimaliseren
van de verspreiding van de infectie en volg aanwijzingen van het
personeel in het pand op.
Controle
Voorafgaand aan een bezoek stellen wij de volgende controlevragen:
- Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de
volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of
koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
- Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid of iemand in de directe
omgeving met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Is het antwoord op één van deze vragen positief, dan wordt de afspraak
gecanceld.
Klachten?
- Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
- Blijf thuis als één of meer gezinsleden/huisgenoten last heeft van koorts
(vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Afstand en ruimtes
- Houd 1,5 meter afstand, ook in de wachtruimte, spreekruimtes en
instructieruimtes.
- De gebruikte ruimtes worden na gebruik door onze facilitaire dienst
gereinigd.
- Op onze locaties wordt duidelijk de looprichting aangegeven, door
bijvoorbeeld looplijnen en/of vakken op de vloer of een andere vorm van
afzetting of duiding. Dit voor de onderlinge afstand van 1,5 meter.
Besprekingen en trajectafspraken
- Kom alleen naar je afspraak en (indien noodzakelijk) met maximaal 1
persoonlijke begeleider.
- Meld je niet eerder dan op de afgesproken starttijd en vertrek na afloop
direct.

