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Aan alle cliënten en hun mantelzorgers  
die hulp ontvangen van Evsa Care 
 
Datum  : 25 maart 2020  
Onderwerp : Informatie coronavirus  
 
 
Beste cliënt, 
 
Zondag 15 maart zijn er door het kabinet extra maatregelen genomen om de uitbraak van het 
coronavirus in te dammen. Deze maatregelen zijn op maandag 23 maart aangescherpt en gelden in 
ieder geval tot 1 juni a.s. en hebben een grote invloed op ons allemaal. Met deze brief informeren we 
u wat deze invloed kan zijn op uw zorgverlening en hoe we samen met u de zorg zo goed mogelijk 
kunnen continueren.  
 
Medewerkers in vitale beroepen, waaronder alle medewerkers van de thuiszorg, hebben de richtlijn 
gekregen niet thuis te blijven bij klachten aan de luchtwegen of hoesten. Pas als er zich koorts 
ontwikkelt mogen zij hun werkzaamheden niet meer uitvoeren. De reden voor deze afwijkende 
richtlijn voor zorgmedewerkers is dat de zorg in Nederland anders niet meer uitvoerbaar is. Al onze 
medewerkers houden zich strikt aan de hygiëneregels en voorschriften voor zorgverleners zoals 
aangegeven door het RIVM. Graag vragen we van u hetzelfde. Hiervoor hebben we op de achterzijde 
van deze brief een overzicht toegevoegd met daarin de belangrijkste preventieve maatregelen die u 
zelf kunt treffen. 
 
Mocht u getest worden op het coronavirus of inmiddels positief getest zijn, dan stopt uw 
ondersteuning en/of begeleiding noodgedwongen direct. In die periode houden we telefonisch 
intensief contact met u. Wanneer u tenminste 24 uur klachtenvrij bent, dan wordt de ondersteuning 
en/of begeleiding weer opgestart. 
 
We ontkomen er niet aan om momenteel kritisch te kijken naar de mate van urgentie in de 
ondersteuning of begeleiding die u nu ontvangt. Deze kan bijvoorbeeld tijdelijk worden afgebouwd in 
frequentie of duur. In dat geval vragen wij u meer zelfzorg en ondersteuning van mantelzorgers in te 
zetten om deze periode met elkaar te overbruggen. Wanneer er wijzigingen zijn in de planning van 
uw ondersteuning of begeleiding, dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd. 
 
Bij voorbaat dank ik u voor uw begrip en wil ik afsluiten met de waardering die ik heb voor onze 
zorgmedewerkers die voor u klaar blijven staan! 
 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met ons.  
U kunt ons bereiken op het bovenstaande telefoonnummer.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Team Evsa Care. 
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