
CORONA - KLANTEN ZORG:  
WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU? 

Hou 1,5m afstand 
waar mogelijk.

Draag een mondmasker  
als afstand houden niet  
mogelijk is. 

Verlucht regelmatig  
alle ruimtes 

Voorzie keukenrol en 
vloeibare handzeep  

Heb je symptomen of ben je in 
quarantaine? Word je getest of 
wacht je op een testresultaat. 
Verwittig Familiehulp onmiddellijk 
en spreek verder af met de 
verantwoordelijke.

Indien mogelijk, kom 
niet in de ruimte waar 
de medewerker aan 
het werk is. 

Wat als corona 
toch toeslaat? 

Indien je toch in aanraking komt 
met het coronavirus laat Familiehulp 

jou niet in de steek. Je kan dan altijd een 
beroep doen op onze quarantainezorg of 
cohortzorg. Neem zo snel mogelijk con-
tact op en wij doen het nodige! Samen 

zullen we dan corona overwinnen!

We zijn er ook nu voor jou. 

Beperk bezoek op het 
moment dat onze mede
werker er is. Ook als dit 
mensen uit jouw bubbel 
zijn.

Hoest of nies in een 
papieren zakdoek of in je 
elleboog. Gooi deze na 
gebruik onmiddellijk weg. 
Hoest nooit in de richting 
van anderen. 

Moet je veel hoesten? Voel je 
je ziek? Bel dan steeds naar 
je huisarts. Volg zijn advies.  
Verwittig FH indien we onze 
zorg moeten aanpassen.

We vragen ook je 
huisgenoten om 
bovenstaande preven
tiemaatregelen na te 
leven. 

Bekijk onze klantenpagina: 
www.familiehulp.be

Bedankt voor jouw medewerking
Heb je vragen over deze maatregelen of over 
de zorg en ondersteuning van Familiehulp, 
neem dan contact op met het regiokantoor: 

Hoofdzetel Familiehulp
Koningsstraat 294  
1210 Brussel
02 227 40 10
info@familiehulp.be 



CORONA: ZORG - WIJ DOEN DIT VOOR JOU

Ik volg de richtlijnen 
correct op.

Ik was mijn handen voor ik 
thuis vertrek, als ik bij de 
klant aankom, tussendoor 
en voor ik vertrek.

Ik doe mijn mondmasker 
aan voor ik bij de klant 
aanbel.

Ik vraag aan de klant om 
regelmatig te verluchten 
of zorg hier zelf voor.

Ik gebruik enkel alco
gel als mijn klant geen 
water en keukenrol 
heeft.

Ik hou 1,5 m afstand 
waar mogelijk.

Ik gebruik altijd papieren 
zakdoeken als ik hoest 
of nies.

Ik draag mijn 
werkledij.

Ik draag mijn wegwerphand
schoenen alleen als ik in contact 
kom met lichaamsvloeistoffen.

Zit ik mee aan tafel? 
Hou ik 1,5 m afstand.

Heeft de klant symptomen? Ik vraag de 
klant om de huisarts te verwittigen, ik 
verwittig Familiehulp en spreek verder 
af met mijn verantwoordelijke.

Mijn klanten 
behoren niet tot 
mijn bubbel.

Ik vraag aan de klant 
keukenrol of een 
propere handdoek. 

Ik vraag aan de klant om 
een mondmasker te dra
gen bij nauw contact.

Meer info op www.familiehulp.be


