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In de adviezen van de overheid staat dat maatregelen nu nog niet nodig zijn. 

Deze brief gaat over het Coronavirus.

Deel 1 gaat over wat Odion doet

Deel 2 gaat over wat jij kunt doen

Deel 1  Wat Odion doet?

Odion luistert goed naar de adviezen van de overheid.

Odion heeft een team van mensen.

Dat team komt direct in actie als er een vermoeden of besmetting van het Co-

ronavirus is. 
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Begeleiders weten wat zij moeten doen als ze denken dat iemand het Coronavi-

rus heeft:

Zij vertellen hun vermoeden aan de cliënt die ziek is.

Zij bellen direct de huisarts (dat is verplicht).

De huisarts overlegt met de GGD. (overheid)

De GGD zegt wat Odion moet doen.
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Odion houdt zich aan veiligheid en hygiëneregels.

Eén van de belangrijkste regels is je handen goed en vaak wassen.
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Heb je vragen?

De nieuwste informatie staat op: www.odion.nl/nieuws/

De teksten op de website van Odion kun je laten voorlezen. 

Ook staan er filmpjes op met informatie.

teamleider

Je kunt altijd overleggen met je begeleider.

Of je kunt bellen met de teamleider van de locatie waar jij woont of werkt.

Annemarie van Dalen

Bestuurder Odion
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Het is belangrijk om actie te ondernemen wanneer:

Je klachten hebt; koorts, hoesten of je bent kortademig. 

En je bent in een land geweest waar veel mensen het virus hebben of je bent in 

contact geweest met iemand die het Coronavirus heeft.

Het is belangrijk dat jij de hygiëneregels goed uitvoert.

Eén van de belangrijkste regels is je handen goed en vaak wassen.

Dat betekent dat je dan altijd met de huisarts moet bellen.

Je mag bij klachten niet naar de huisarts toe, want dan kun je andere mensen 

besmetten.
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Deel 2 Wat jij kunt doen?

2


