
Beste klant,

Familiehulp is er ook nu voor jou. Onze medewerkers 
blijven tijdens de Coronacrisis bij jou langskomen om 
zorg en ondersteuning te bieden. 

Jouw gezondheid en die van onze medewerkers zijn bijzonder belangrijk voor 
ons. We herinneren je er dan ook graag aan om de richtlijnen van de overheid én 
de algemene preventiemaatregelen strikt op te volgen. Doe je dit al? Fijn! Dank 
daarvoor. Enkel zo kunnen wij optimaal blijven zorgen voor wie ons nodig heeft. 

1. Was je handen regelmatig met water en vloeibare zeep. Droog ze af met 
keukenrol. Zet dit ook klaar voor onze medewerkers.  

2. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of hoesten. Geen zakdoek bij de 
hand? Nies of hoest in je elleboog, niet in je handen. Hoest nooit in de richting 
van anderen. 

3. Raak je gezicht (neus, mond, ogen) zo weinig mogelijk aan met je handen. 

4. Houd afstand. Blijf minstens 1,5 m afstand van anderen waar dat kan. Poetst 
onze medewerker een ruimte, ga dan in een andere ruimte zitten. Sommige 
zorghandelingen kunnen niet zonder contact. Volg in dit geval steeds de 
richtlijnen van onze medewerkers op. 

5. Blijf zo veel mogelijk thuis en doe geen onnodige verplaatsingen. Laat zo weinig 
mogelijk andere mensen binnen. Houd afstand van anderen, ook bij jou thuis. 
Wij vragen uitdrukkelijk om geen of zo weinig mogelijk andere mensen te laten 
langskomen op het moment dat onze medewerkers er zijn. 

6. Moet je veel hoesten? Voel je je ziek? Bel dan steeds naar je huisarts en volg  
zijn advies.

Dit vragen we je:



1. Zij nemen geen klanten mee om boodschappen te doen (in de auto of te voet).
2. Zij doen geen vervoer naar de dokter of het ziekenhuis. 
3. Zij laten de prestatiestaat niet ondertekenen door de klant. 

Dit doen onze medewerkers tijdelijk niet meer:

1. Zij kunnen met je bankkaart betalen, wanneer de winkels geen cash aanvaarden.

Deze crisis vraagt bijzondere inspanningen van ons allemaal. Wij willen je 
oprecht bedanken voor het strikt naleven van deze regels. Heb je vragen over de 
preventiemaatregelen? Dan helpen onze medewerkers je graag verder.

Onze medewerkers stellen je solidariteit bijzonder op prijs. Zelf zijn ze goed 
geïnformeerd en volgen ze de richtlijnen nauwgezet op. Ze hebben of krijgen 
de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen: werkkledij, een mondmasker, 
wegwerphandschoenen en alcogel. 

Wij wensen je een blijvende goede gezondheid en veel moed in deze tijden. 

Met vriendelijke groeten

Dit doen onze medewerkers tijdelijk wel: 


