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Datum: Onderwerp: 
16 maart 2020 Richtlijnen coronavirus 
 
 
 
Beste bewoner(s), 

Voor heel Nederland gelden inmiddels richtlijnen in verband met het Corona virus (COVID-19). 

Quadrant gaat hier voor u en haar mensen zo veilig mogelijk mee om. Wij willen het 

besmettingsgevaar zoveel mogelijk beperken. Daarom vragen wij u en onze mensen om alert te zijn 

en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.Hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM op. Wij 

vragen u deze ook op te volgen. 

De geplande werkzaamheden bestaan uit (PER PROJECT AANGEPAST) en vinden aan de gevel 

plaats. Hiervoor hoeft u niet thuis te zijn. Ook hoeft u hierbij niet direct met ons in contact te komen. 

Hebben wij een afspraak met u in de woning? Dan komen wij graag bij u langs. Op advies van het 

RIVM checken wij van tevoren of het goed gaat met uw gezondheid en of u tot een risicogroep 

behoort. 

Wij stellen u de volgende vragen: 

- Wat is uw leeftijd? 

- Heeft u op dit moment lichte klachten als verkoudheid, hoesten of koorts? 

- Is er sprake van een zwakke gezondheid? 

In het contact doen wij een stap terug om de veilige afstand te bewaren. Niet uit onwil, wel uit 

veiligheid. Wij maken graag een andere afspraak met u als van één van deze zaken sprake 

is. De afspraak kan zijn: 

- uw afspraak wordt verzet tot ná 6 april; 

- u zorgt dat er iemand namens u aanwezig is in uw woning; 

- u geeft de sleutel van uw woning af of deze wordt door één van onze mensen bij 

u opgehaald. 

Heeft u geen klachten en/of behoort u niet tot de risicogroep? Dan laten wij de afspraak graag staan 

en houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM.  Let op: wanneer de regels verder 

aangescherpt worden en van invloed zijn op de werkzaamheden en/of huisbezoeken, informeren 

wij u. 
 
 
Tot dan en een fijne dag, 

Quadrant 
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