Contactloos op bezoek,

zo regelen wij dat samen

! Kan een afspraak vanwege het
RIVM-advies niet worden gepland of
wilt u nog geen bezoek ontvangen?
Geen probleem wij bellen u binnen
een af te spreken termijn terug.

STAP 1 Wij nemen contact met u op voor een afspraak.
Deze afspraak vindt plaats in uw woning. En gaat
bijvoorbeeld over uw verhuizing, een komende renovatie
of misschien wel voor een sociale aangelegenheid.

Op deze manier kunnen we op een
veilige manier bij u op bezoek komen.
Wij komen altijd alleen. Zo dragen wij
bij aan een veilig thuis voor u.*

STAP 2 De medewerker waarmee u een afspraak heeft,
belt op de dag van de afspraak om te vragen of er bij u
thuis sprake is van verkoudheid of griepklachten, koorts
of thuisquarantaine.

STAP 3A Zorgt u
ervoor dat alle
deuren in de woning
geopend zijn?

STAP 3B De medewerker
staat op het afgesproken
tijdstip bij u op de stoep.
Hij desinfecteert zijn
handen, trekt handschoenen aan en belt aan.

STAP 4 De medewerker doet twee stappen
achteruit, zodat hij voldoende afstand bewaart.

STAP 5 De medewerker
wacht tot u de deur open
doet.

STAP 6 De medewerker stelt zich op
afstand aan u voor en vraagt of er iemand
in huis klachten heeft.
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JA

STAP 7A Komen wij op bezoek voor een
inspectie aan de woning? Dan legt de
medewerker duidelijk uit welke ruimtes
hij in uw woning bezoekt en waarom. Hij
verzoekt u en eventuele huisgenoten in
de woonkamer te wachten.

STAP 8A Na een inspectie komt de
medewerker naar uw woonkamer.
Hij vraagt of hij de bevindingen kan
bespreken op 1,5 meter afstand.
Doet u dit liever telefonisch?
Dat kan. Dan belt hij u later op.

STAP 7B Komen wij voor een
persoonlijk gesprek? Dan gaat u samen
met de medewerker naar de woonkamer.
Hier vindt het gesprek op 1,5 meter
afstand plaats.

STAP 8B Na het persoonlijke
gesprek bedankt de medewerker u
en neemt zonder handen schudden
en op 1,5 meter afstand afscheid.

STAP 6A Zo nee,
dan vraagt de
medewerker of hij
mag binnenkomen.

STAP 7 De medewerker verzoekt u 1,5 meter
afstand te houden.

STAP 6B Zo ja, dan
wenst de medewerker u
beterschap. Hij vertrekt en
voert de werkzaamheden
niet uit. Met u maken wij
een nieuwe afspraak.

1,5 M

STAP 9 De medewerker neemt
buiten de woning de verscherpte
hygiënemaatregelen in acht.

STAP 10 Eventueel
gemaakte afspraken worden
schriftelijk bevestigd.

1,5 M

*De verwijzing van hij naar medewerker kan ook als zij worden gelezen.
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