Zo beschermen wij onze
medewerkers

Het is een spannende tijd, voor iedereen in Nederland. We kunnen ons
goed voorstellen dat het voor jou, als medewerker van Hago Zorg of
één van de joint ventures of als partner, kind, vader of moeder van één
van onze medewerkers extra spannend is. Onze medewerkers komen
dagelijks in de zorgomgeving waar het nu crisistijd is. Jouw veiligheid, of
die van je partner, je vader, moeder, dochter of zoon is onze topprioriteit.
Hoe we iedereen veilig houden, delen we graag met jou. Zo hoef jij je
minder zorgen te maken.
Wist je dat..
•	Wij werken volgens de RIVM-richtlijnen en deze richtlijnen alles
vertellen over schoonmaakprotocollen, beschermende kleding, maar
ook over (hand) hygiëne en afstand houden waar mogelijk. Wij nemen
maatregelen hierop en zorgen dat iedereen altijd is geïnformeerd over
de actuele richtlijnen.
•	Het RIVM heeft vastgesteld welke beschermingsmiddelen belangrijk
zijn om veilig te werken en om besmetting met corona te voorkomen én
dat wij onze dienstverlening niet voortzetten op het moment dat deze
beschermingsmiddelen niet beschikbaar zijn. De veiligheid van onze
medewerkers gaat voor op dienstverlening aan onze klant!
•	Wij onszelf dagelijks op de hoogte houden van alle wijzigingen en ook
zorgen dat jij hier, waar nodig over geïnformeerd bent. Alles om jou
veilig te kunnen laten werken!

Hago Zorg, 2 april 2020

Houd de pagina www.hagozorggoedbezig.nl/coronavirus in de gaten
voor actuele informatie.
•	Onze medewerkers, wanneer ze zich houden aan de protocollen
en alles wat ze geleerd hebben over hygiëne toepassen, in de
zorgomgeving misschien nog wel veiliger zijn dan bijvoorbeeld
in de supermarkt.

Wist je ook dat..
•	Aangetoond is dat de mensen werkzaam in de zorg én besmet met
het coronavirus dit niet op de zorglocatie hebben opgelopen. Zij zijn
allemaal in de privésituatie besmet met het virus.
•	Het om die reden heel erg belangrijk is dat je ook in je thuissituatie
afstand hanteert en dat dit dus wil zeggen dat je van iedereen die
je ontmoet en die niet bij jou onder hetzelfde dak woont 1,5 meter
afstand houdt. Dus ook van bijvoorbeeld je vader, moeder, opa en
oma die niet bij jou in hetzelfde huis wonen.
•	Wij jou vragen ook alvast na te denken over hoe jij deze afstand
gaat houden tijdens de komende (feest) dagen zoals Pasen, de
meivakantie, maar ook tijdens de gezamenlijke maaltijden, Shor
en Iftar tijdens de Ramadan.
Wij zijn ongelofelijk trots op al onze medewerkers voor het belangrijke
en vaak ook zware werk dat zij doen. Jij staat iedere dag, ook in deze
zware tijd, klaar om onze klanten een veilige en schone werkplek te
kunnen bieden.
Dat maakt niet alleen trots, maar ook dankbaar! Dankbaar voor onze
medewerkers, maar ook dankbaar voor de steun die ze thuis krijgen van
partners, kinderen en overige familieleden. Want het thuisfront is voor
al onze medewerkers juist nu van groot belang.
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Zorg goed voor elkaar, en blijf gezond!
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