6 oktober 2020

DOENIEUWS
De medewerkers van
Doezorg staan in deze
CoronaCrisis voor je
klaar. Hierbij volgen wij
de aanwijzingen van het
RIVM op: www.RIVM.nl
Wij houden je zo goed
mogelijk op de hoogte.
Dit doen wij op onze website www.doezorg.com
en via sociale media:
I:
F:

doezorgdoetinchem
doezorg

Nieuw Coronaprotocol
In navolging van het advies van onze overheid, werkt
Doezorg vanaf 5 oktober bij thuisafspraken met
mondkopjes.
Thuisbezoeken
Wij gaan waar mogelijk door met thuisbezoeken.
We willen wel jouw medewerking hierbij vragen…
Voor elk bezoek geldt dat bij verkoudheids– en
griepklachten, aan jouw kant of aan onze kant, de
afspraak niet door kan gaan. Het kan zijn dat wij
voor een afspraak (of bij twijfel) eerst contact met je
opnemen of het bezoek door kan gaan.

Wisselingen in het team

Vacature

Constance
Constance heeft aangegeven Doezorg in
november te willen verlaten. Zij gaat zich
richten op haar zzp cariere en blijft in de
zorg werken. Wij zullen Constance enorm
missen en bedanken haar voor haar inzet
en sprankelende aanwezigheid.

Door het vertrek van Constance hebben wij
weer ruimte voor een nieuwe enthousiaste
en betrokken begeleider. Daarom kom je op
onze website en sociale media onze vacature tegen.

Sanne
Met Sanne gaat het nog niet zo goed als
we hadden gehoopt. Daardoor is Sanne
vermoedelijk nog enige weken afwezig.
Sanne haar werkzaamheden worden ook in
deze weken gedaan door Damon.
Het eerder aangekondigde kraamfeestje
komt door Corona dit jaar te vervallen.

Wil je hierover meer weten of heb je
misschien een tip dan kun je contact
opnemen met Stephanie via:
stephanie@doezorg.com

DOENIEUWS
Mondkapje ja of nee?

De medewerkers van Doezorg
staan in deze CoronaCrisis
Dejeoverheid
geeft nu het dringende advies om over te gaan tot het
voor
klaar. Hierbij volgen
wij
de aanwijzingen
van hetmondkapje. Het is (nog) niet verplicht. Kijk goed na
dragen
van een
RIVM
op.
bij welke winkels dit wel verplicht is en welke niet. Het dragen van

niet-medische mondkapjes wordt aangeraden in alle publieke

Wij houden je zo goed mogebinnenruimtes
zoals:
lijk
op de hoogte.
via sociale media:

doezorgdoetinchem
Winkels,
musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden,
doezorg
parkeergarages, ziekenhuizen, benzinestations etc.
• Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van
mensen op een zitplaats.
• Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener
als de klant.

I:
•
F:

Dit advies geldt vooralsnog niet in het basisonderwijs.

Meer informatie over Coronamaatregelen kun je nalezen op:

www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

DOENIEUWS
De
Griepprik
medewerkers 2020
van Doezorg
staan in deze CoronaCrisis
voor je klaar. Hierbij volgen
Vanuit
de overheid
wij
de aanwijzingen
van hetwordt geadviseerd
RIVM
op.niet tot de doelgroep van de
als je

gratis griepprik behoort, maar wel

Wij houden je zo goed mogeeen
weerstand hebt of
lijk
op verminderde
de hoogte.
via
sociale
media:
een
beroep
hebt waarbij je (veel) met

mensen werkt kun je overwegen de
halen. Je moet
deze griepprik dan wel zelf betalen.

I:
doezorgdoetinchem
reguliere
griepprik te
F:
doezorg

Hoe regel ik dit?
Bij de eigen huisarts kun je een recept
aanvragen voor de griepprik 2020.
U koopt het griepvaccin bij de apotheek en gaat met het vaccin naar uw
huisarts die de prik zet. Je betaalt
voor het vaccin en voor het zetten van
de prik.
Let op:
De reguliere griepprik biedt geen
bescherming tegen het Corona virus.

Deze is voor jou

… Juist omdat jij zo geweldig
bent, blijf ik op afstand ...
Constance
Damon
Esther
Sanne
Stephanie & Wieko

Veilig Samen Uit
Met de herftsvakantie voor de deur is
het misschien een idee om een veilig
samen uit uitstapje te plannen.
Even weg van alles maar toch met de
veiligheid in het achterhoofd. Bezoek
dan een park met het zogenaamde
Veilig Samen Uit stempeltje. Het protocol ‘Veilig Samen Uit’ biedt 3 garanties:
•
•
•

Anderhalve meter afstand.
Extra hygiënemaatregelen worden
getroffen.
Voldoende en heldere informatie is
aanwezig samen met begrijpelijke instructies en bewegwijzering

Waar?
Er zijn in Nederland verschillende attractieparken, dierentuinen en musea
hierbij aangesloten. Denk bijvoorbeeld
aan:
- Burgers Zoo
- Dierenpark Amersfoort
- De Apenheul
- De Efteling
- Hellendoorn
- Toverland en …
- het Openlucht Museum in Arnhem.
Weg met het nieuwe normal
Natuurlijk zijn we ALLEMAAL hartstikke
klaar met dit jaar en de Coronacrisis.
Stiekem willen we waarschijnlijk allemaal terug naar het oude normal.
Daarom verloten wij bij Doezorg 2x
twee entreebewijzen voor het
Openlucht Museum in Arnhem*.
Het enige wat je hoeft te doen is een
mailtje sturen naar doen@doezorg.com.
Uit alle inzendingen trekt Wieko
2 gelukkigen!
(*actie sluit per 1/11/20)

