
CORONA - KLANTEN DIENSTENCHEQUES:  
WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU? 

Hou 1,5m afstand waar mogelijk. Verlucht regelmatig alle ruimtes Voorzie keukenrol en
 vloeibare handzeep  

Heb je symptomen? Word je getest 
of wacht je op een testresultaat. 
Verwittig dan onmiddellijk de 
centrale dienst van Familiehulp 
dienstencheques op 078 15 00 45.

Familiehulp
dienstencheques

Bekijk onze klantenpagina: 
www.familiehulp.be

Bedankt voor jouw medewerking.
Heb je vragen over deze maatregelen 
of over de dienstverlening, neem dan 
contact op met:

Familiehulp dienstencheques
Hélène Dutrieulaan 10/001  
9051 Gent
078 15 00 45
dienstencheques@familiehulp.be

Wat als corona 
toch toeslaat? 

indien je toch in aanraking komt 
met het coronavirus en je hebt 

zorg nodig, dan laat Familiehulp 
jou niet in de steek. We zijn er ook 
dan voor jou. Onze verzorgenden 

staan paraat voor 
COVID-zorg bij de klanten.

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

We vragen ook je huisgenoten 
om bovenstaande preventie-
maatregelen na te leven. 

Moet je veel hoesten? Voel je je ziek? 
Maak gebruik van de zelfevaluatietool. Als 
blijkt uit de tool dat je je moet laten testen, 
ontvang je via deze tool een testcode om 
zelf een afspraak te maken voor een test.
Heb je ernstige symptomen of behoor je 
tot een risicogroep, bel je je huisarts en 
volg je zijn advies.

http://www.familiehulp.be
mailto:dienstencheques@familiehulp.be


CORONA: DIENSTENCHEQUES - 
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 en voor ik vertrek.

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

Ik hou altijd 1,5 m afstand.

Ik gebruik altijd papieren 
zakdoeken als ik hoest 
of nies.

Ik draag mijn 
werkkledij.

Ik draag mijn weg-
werphandschoenen 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 dienstencheques en spreek verder af met mijn consulent en 
coach.

Ik vraag aan de klant 
keukenrol of een propere 
handdoek. 

Ik heb vragen of ondersteuning nodig, contacteer je consulent of coach.

Meer info op www.familiehulp.be Familiehulp
dienstencheques

Een mondneusmasker moet niet meer gedragen 
worden. Indien ik onvoldoende afstand kan behouden 
(<1,5 m) wordt een mondneusmasker aanbevolen.

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

www.familiehulp.be

