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Het Covid-19-virus ( Coronavirus ) in het kort
Smelnezorg hanteert de richtlijnen vanuit het RIVM. Deze richtlijnen zijn bedoeld bescherming
van een ieders gezondheid

.






Blijf zoveel mogelijk in je woning.
Voor onze woonlocatie geld geen bezoek aan huis (door derden)
Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
Er wordt per persoon en situatie gekeken hoe de zorg en ondersteuning op dat moment
kan worden weg gezet.
Blijf elkaar attenderen op de regels en afspraken die het RIVM aangeeft.

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen
zijn hieronder in het kort omschreven. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en
verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.
Het zijn:
 Houd 1,5 meter afstand van elkaar
 Was je handen regelmatig Gebruik papieren zakdoekjes
 Schud geen handen
 Maak deurkrukken en andere zaken wat je aanraakt regelmatig schoon
 Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog

Wetgeving
Per 1 januari werken we met de Wet verbetering Poortwachter én is de Wet arbeidsmarkt in
balans (WAB) veranderd. Met beide wetgevingen kan je te maken krijgen.

Wet verbetering Poortwachter;
Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering
poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim
korter maakt.
Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever.
Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs
arbeidsongeschikt raakt. De Wet verbetering poortwachter gaat de strijd aan met langdurig
verzuim door ziekte. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst
of bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo
snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
Werkgevers en werknemers hebben een aantal
verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de
ziekmelding.
Wil je meer weten, er zijn op internet verschillende sites
van bijvoorbeeld arbo diensten waarop goed te lezen is
bijvoorbeeld het stappenplan is.

 Wet arbeidsmarkt in balans
Sinds 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en
ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt
in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers.
Zo betalen werkgevers sinds 1 januari een lagere WWpremie voor werknemers met een vast contract.
Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en
arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer
zekerheid op werk en inkomen.
Lees hier verder als je meer over deze wet wilt lezen
en dan ook deze wetgeving

 Wet Zorg en dwang
De Wet BOPZ is op 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang.
De Wet zorg en dwang regelt hoe en wanneer een cliënt onvrijwillige zorg krijgt of onvrijwillig
opgenomen kan worden. Onvrijwillige zorg of opname mag volgens de WZD alleen als het écht niet
anders kan. Een onvrijwillige opname mag alleen in een instelling die geregistreerd staat.
De overheid heeft er een website over. http://www.dwangindezorg.nl/

Carins
Voor wie is Carins er?
In de gemeente Smallingerland is Carins dé plek voor iedereen die informatie, hulp of
ondersteuning zoekt bij:
Opvoeden & opgroeien
Wonen, welzijn & meedoen
Schuld & inkomen
Zij helpen jou op weg als het je zelf even niet lukt.
Carins is de laatste tijd enkele keren in het nieuws geweest. Ze hebben te maken met een grote
achterstand. Zelfs de gemeenteraad heeft zich ermee bemoeid en Carins belooft beterschap.
Onderstaande bericht staat op hun website:
Door grote drukte bij Carins kunnen wij helaas niet iedereen direct helpen. U zult waarschijnlijk
langer moeten wachten dan u van ons gewend bent. Momenteel hebben we een wachtlijst. Wij
vinden dit heel vervelend en hopen dat we u spoedig kunnen helpen. Tot die tijd vragen wij uw
begrip voor de situatie.

Op vakantie?
Wil je op vakantie maar liever niet
alleen en vind je het toch wel
prettig begeleiding
in de buurt te hebben,
kijk dan eens bij de volgende
aanbieders:
www.dolfijnvakanties.nl
www.meevakantiewijzer.nl
www.flowreizen.nl
en
www.tof.nl

