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Update SVRZ & Corona
Volg ook privé de landelijke richtlijnen op
Binnen SVRZ doen we er alles aan verspreiding van het
coronavirus zo veel mogelijk te beperken. We vertrouwen erop dat
je privé ook alle richtlijnen zorgvuldig opvolgt. Heb je
ziekteverschijnselen, blijf dan binnen. Volg (ook als je niet ziek
bent) alle hygiëneregels op en mijd contact met anderen zoveel
mogelijk. Vermijd groepsvorming in parken, op strand of op straat
en houdt altijd 1,5 meter afstand, dus ook in de supermarkt.
Probeer zo veel mogelijk in en om het huis te blijven. Door ook in je
privétijd de maatregelen serieus te nemen en op te volgen,
bescherm je jezelf, je collega’s en de cliënten.
Actuele situatie SVRZ
Uit de nieuwe testresultaten bij SVRZ, is één nieuwe besmetting bij
een cliënt bekend. Deze bevindt zich op dezelfde woning als de
eerdere besmettingen. Zodra er op de locatie waar jij werkt sprake
is van besmetting van een cliënt dan wel een collega, dan treffen
we meteen de juiste maatregelen. Daar mag je op vertrouwen!
Corona op ForUs
Er is een speciale pagina op ForUs waar alle documenten rondom
corona te vinden zijn. Er komen steeds nieuwe werkwijzen en
documenten bij. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige links uit
oude nieuwsflitsen niet meer werken. Dus zoek je een document
over corona? Kijk dan op de speciale pagina.
Mogelijkheden mijnCaress
Nu familie niet kan langskomen, heeft SVRZ de functie ‘Prikbord’
opengezet in het cliëntportaal. Je hebt daardoor als medewerker

de mogelijkheid om dagelijkse activiteiten en/of foto’s van de cliënt
te delen met het netwerk van de cliënt. En het netwerk kan een
berichtje terugsturen. Heb jij cliënten waarbij het netwerk goed
gebruikmaakt van het cliëntportaal en wil je deze functie
gebruiken? Kijk dan op ForUs voor meer informatie. Wil je het
actief gebruiken? Stem dit dan af met het netwerk van de cliënten.
Heb je specifieke inhoudelijke vragen over corona? Mail naar
infectiepreventie@svrz.nl
Naar boven

Hartverwarmend!

Medewerkers Simnia kregen een mooie krijtboodschap

Mevrouw Vermue (de Kraayert) werd toegezongen door familie
op haar 95e verjaardag!
Naar boven
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