
Nieuwsbrief 22 maart 2020 
 
Onderwerp:  

Richtlijnen i.v.m. het Coronavirus 

 

 
De Corona-crisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Samen staan we voor de 
taak om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan en tegelijkertijd wil 
De Mik de hulp aan de Mikkers zo goed als mogelijk kunnen blijven bieden. 
 
In deze nieuwsbrief hebben wij beschreven hoe De Mik, met in achtneming van de 
richtlijnen van de GGD Fryslân en RIVM, tijdens deze Corona-crisis ondersteuning blijft 
bieden aan de Mikkers. 
 
In onderstaand overzicht kun je lezen wat je moet doen. 
 

Afspraken voor de Dagbesteding  

De dagbesteding blijft voorlopig doorgaan, wel 
zijn er nieuwe regels van kracht. 
Voor de Mikker die de dagbesteding bezoekt 
gelden de volgende maatregelen om 
verspreiding van het Coronavirus te voorkomen: 
 

- Was je handen regelmatig met water 
en zeep, 

- hoest en nies in de binnenkant van je 
elleboog, 

- gebruik papieren zakdoekjes, 

- geen handen schudden en 

- houd 1,5 meter afstand van elkaar. 
 

Kom niet naar De Mik wanneer je: 
 

- Luchtwegklachten hebt, denk dan aan:  
o neusverkouden,  
o hoesten, 
o kortademigheid, 
o keelpijn, 

- Koorts hebt. 
 

Wanneer mag je dan weer naar De Mik komen? 
 

Wanneer je je beter voelt en 24 uur lang geen 
gezondheidsklachten hebt gehad. 
 

Ik loop stage, gaat dat nog wel door? Nee, dit gaat niet door. Hiervoor wordt op De 
Mik een alternatief programma geboden.  
 

Wat moet je doen als je niet naar De Mik 
toekomt voor dagbesteding 
 

Wanneer je niet naar De Mik komt omdat je 
ziek bent of om een andere redenen. Neem dan 
contact op met de begeleiding van De Mik om 
je af te melden. Wij bieden dan begeleiding op 
afstand door middel van WhatsAppbeeldbellen 
of een regulier telefoongesprek. 
 

 
  

https://www.ggdfryslan.nl/intern/coronavirus/
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus


Afspraken voor individuele begeleiding 

De Mikker die individuele begeleiding van De Mik krijgt is gewend om hiervoor naar 
de locatie van de Mik in Wommels te komen. Om verspreiding van het Coronavirus zo 
goed mogelijk te voorkomen zijn wij genoodzaakt om deze begeleidingsafspraken op 
de Mik om te zetten in een telefonische afspraak. Deze telefonische afspraken 
gebeuren via WhatsAppbeeldbellen of een regulier telefoongesprek. De medewerker 
van de Mik neemt contact om met de Mikker om verder afspraken te maken over de 
begeleiding.  
 

 
We realiseren ons dat dit van alle betrokken partijen veel vraagt. Wij zullen er alles aan 
doen om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Mochten er vragen zijn neem dan 
gerust contact op met de begeleiding. 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
AnneJan de Vries en Jolanda Dalhuizen 


