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Geachte heer, mevrouw, 
 
 

Algemene informatie 
Graag informeren wij u over welke maatregelen we bij Archipel Thuis treffen ten aanzien van 
het corona-virus en wat u zelf aan actie kunt ondernemen. Wij kunnen ons voorstellen dat u 
zich zorgen maakt nu het virus ook in Nederland is aangetroffen. Onze medewerkers houden 
zich dagelijks bezig met de zorg en het welzijn van onze cliënten, die veelal belast zijn met een 
chronische aandoening. Er is ons alles aan gelegen om cliënten en medewerkers zo gezond 
mogelijk te houden. Wij houden de berichtgeving over het corona-virus dan ook goed in de 
gaten. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD hebben de regie in 
Nederland wat betreft de aanpak van virusbestrijding. Vanuit Archipel Thuis onderhoudt onze 
beleidsmedewerker kwaliteit, nauw contact met de GGD.  
 
Onze medewerkers werken volgens de richtlijnen voor (hand)hygiëne, dit is standaard bij 
virusbestrijding. We hebben desinfecterende lotions verspreid onder de teams zodat zij hun 
handen goed kunnen ontsmetten.  
 

Wat te doen bij een verdenking? 
Mocht er sprake zijn van een verdenking van een besmetting dan zullen wij het protocol en 
advies volgen van de GGD. Dit gebeurt op eenzelfde manier als bij andere infecties of 
verspreiding van een virus. Wanneer u zelf griepverschijnselen heeft, waaronder koorts boven 
de 38 graden en luchtwegklachten waaronder hoesten en benauwdheid, verzoeken wij u 
telefonisch contact op te nemen met de huisarts voor overleg. Ga dus niet naar de praktijk toe 
zonder overleg. Indien u verdacht wordt van het virus en getest wordt, vragen wij u om dat 
bij  Archipel Thuis te melden (0800-0717). Artsen en GGD in de regio zijn goed op de hoogte 
en weten hoe te handelen bij een verdenking en zullen ons dan verder instrueren hoe te 
handelen. 
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Wat kunt u zelf verder nog doen;  
- Zorg voor een goede handhygiëne; was regelmatig uw handen met zeep; 
- Hoest in de binnenkant van uw ellenboog; 
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na 1x gebruik weg. 

 
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Indien er 
aanleiding  toe is zullen wij u daarover zo snel mogelijk inlichten. Berichtgeving zal ook 
geplaatst worden op onze eigen website: www.archipelthuis.nl. 
 
Voor actuele informatie verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM: 
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus. Hier vindt u o.a. 
antwoorden op veel gestelde vragen. U kunt ook bellen met het nationale informatienummer: 
0800-1351. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Femke de Jong 
Directeur – bestuurder Archipel Thuis  
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