
  

 
Veiligheid voorop, geen huisbezoeken 
Vrijwilligers maken dagelijks het verschil. Vanuit de Tintengroep waarderen we alles dat u voor 
anderen doet. We vinden veiligheid nu een topprioriteit en maken daarin geen onderscheid tussen u 
en onze medewerkers. Dit betekent dat onze richtlijnen met betrekking tot het coronavirus (COVID-
19) ook voor onze vrijwilligers gelden. We adviseren u daarnaast om de richtlijnen van het RIVM op 
te volgen en regelmatig te controleren op nieuws.  
 
Om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen zijn we genoodzaakt om de volgende 
maatregelen te nemen: 

 Vrijwilligers komen niet meer bij mensen op bezoek thuis 

 Er worden geen bijeenkomsten meer georganiseerd 
 

Wat kunnen vrijwilligers nog wel doen? 

 U kunt boodschappen voor iemand doen. Denk hierbij ook aan medicijnen et cetera. 

 U kunt de hond voor iemand uitlaten. 

 U kunt telefonisch contact houden, beeldbellen et cetera. 

 U kunt op veel manieren van betekenis zijn, zolang u afstand bewaart. 
 
Deze maatregelen gelden tot in ieder geval 6 april 
 
Hoe graag u ook wilt helpen, denk altijd eerst aan uw eigen veiligheid en die van de ander. U kunt 
boodschappen of andere benodigdheden bij de voordeur afzetten. Als u een praatje wilt maken, gaat 
dit het veiligst via de telefoon.  
 
Tot slot is persoonlijke hygiëne het allerbelangrijkst. Met simpele maatregelen kunnen we de kans op 
verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk verkleinen. Essentieel hierbij is: 

 Was uw handen goed handen met water en zeep 

 Niezen en hoesten doet u in uw elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Houd afstand (minimaal 1,5 meter)  

 Heeft u zelf ziekteverschijnselen die passen bij corona, volg dan de richtlijnen van de GGD 
 
Uiteraard blijft u thuis wanneer u ziekteverschijnselen heeft 
 
Zorg voor jezelf en elkaar 
Veiligheid en gezondheid is altijd belangrijk, maar in deze uitzonderlijke periode is dit nog 
belangrijker. Dit doen we door samen te werken en ons gezond verstand te gebruiken. 
 
Heeft u vragen over uw werkzaamheden als vrijwilliger? Neem dat contact op met uw 
begeleider/coördinator. Wilt u meer informatie over het coronavirus (COVID-19)? Raadpleeg dan de 
website van het RIVM.  
 
Samen kunnen we veel betekenen, op afstand maar dichtbij. 
 
 
 
 
 


