STEPWORK INFORMATIE RONDOM HET CORONAVIRUS
Stepwork heeft voorbereidingen getroffen om mogelijke verspreiding van het Coronavirus te
voorkomen. Stepwork houdt de situatie nauwlettend in de gaten. We volgen de richtlijnen van
het RIVM.
Wat doen we bij Stepwork?
- In navolging van de versoepelde maatregelen die van kracht zijn gegaan op 09-06-2020
heeft Stepwork besloten zoveel mogelijk behandelingen weer in persoon plaats te laten
vinden.
- Uw behandeling zal, indien haalbaar, zodoende op locatie plaatsvinden.
- Alle locaties voldoen aan de eisen om mensen te mogen ontvangen. We vragen u hierom bij
binnenkomst uw handen te desinfecteren en te hoesten in uw ellenboog. Tevens zijn enkele
faciliteiten zoals de WC’s alsmede keuken zeer gering, dan wel niet te gebruiken.
- Door het bovenstaande punt raden we u aan thuis naar de WC te gaan.
- Het is aan uzelf en uw behandelaar om een passende manier te vinden om in contact te
blijven.
- We begrijpen dat er nog veel zorgen zijn omtrent de behandeling op locatie alsmede het
reizen met het OV. Zodoende zijn bovenstaande punten momenteel flexibel en blijft uw
zorgkwaliteit de prioriteit. Dit betekent dat u vooralsnog, in samenspraak met uw behandelaar,
afspraken kunt maken over de best passende manier voor u.
Informatie voor patiënten van Stepwork:
Heeft u klachten?
Heeft u contact gehad met een patiënt met het Coronavirus én u heeft klachten als
verkoudheid, hoesten, kortademigheid en/of koorts?
•
•

Leg dan contact met uw behandelaar.
De afspraak kan, indien haalbaar, worden verplaatst naar een moment wat beter
uitkomt.

Daarnaast adviseren wij u telefonisch contact op te nemen met uw huisarts als u in een
risicogebied bent geweest of contact heeft gehad met een patiënt met Coronavirus en
luchtwegklachten en koorts heeft van meer dan 38°C.
Wat kun u zelf doen?
- Was regelmatig uw handen.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg; was daarna uw handen.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip!
Meer weten?
Voor meer informatie en de laatste berichtgeving over het Coronavirus, inclusief eventuele
updates van risicogebieden, kijk op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus

