
 

 

 
 

- Nieuwsbericht -  

Voorzorgsmaatregelen Coronavirus (COVID-19) 
 

Amsterdam, 9 maart 2020 

Inmiddels loopt het aantal besmettingen van het Coronavirus ook in Nederland op. Pro 

Senectute volgt met betrekking tot voorzorgsmaatregelen de richtlijnen van het RIVM. Onze 

zorgprofessionals werken zoals gebruikelijk volgens hygiënische richtlijnen om de kans op 

besmetting te beperken.  

Graag adviseren wij u in de volgende gevallen telefonisch contact op te nemen met uw huisarts 

of de lokale GGD: 

- Als u > 38 graden koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten en/of benauwdheid) 
- En als u de afgelopen twee weken in een land of regio bent geweest met wijdverspreide 

verspreiding van het Coronavirus (China, incl. Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid Korea, 
Iran of de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, 
Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië). 

- Of als u de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt die besmet is met het 
Coronavirus. 

De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar bestemming met het Coronavirus nodig is.  

Aan medewerkers, vrijwilligers, vrienden, familie (en andere contacten) van bewoners  

Als u aan bovenstaande criteria voldoet: 

- Meld dit dan ook direct aan de locatiemanager of aan één van de teamleiders. 
- Medewerkers van Pro Senectute dienen zich in dit geval ziek te melden bij hun 

leidinggevende.  
- Vrienden en familieleden (en andere contacten) van bewoners dienen elk fysiek contact met 

bewoners en medewerkers van Pro Senectute te vermijden.  
 

Verder is het belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen (dus 

ook die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken): 

- Was uw handen regelmatig en zorgvuldig bij voorkeur met vloeibare zeep en droog ze goed 
af. 

- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg. 
- Was regelmatig uw kleding ( i.v.m. niezen).  

 

Indien de situatie verandert, zullen wij u hierover informeren.  

Met vriendelijke groet, 

 

Joost Smit, 

Raad van Bestuur Pro Senectute 


