
5 oktober 2020 
 
Hoe werkt Markant in corona tijd? 
 
Markant houdt zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM. In verband met 
de aangescherpte maatregelen in Amsterdam tot en met 19 oktober, zetten 
wij deze richtlijnen voor u op een rij. Heeft u hierover vragen dan kunt u 
natuurlijk contact met ons opnemen.  
E. Info@markant.org | T. 020-886 88 00 
 
Basisregels RIVM 
 
 blijf thuis bij klachten 
 houd 1,5 meter afstand* 
 schud geen handen 
 hoest en nies in de elleboog of in een papierenzakdoek 
 was vaak uw handen 
 werk zo veel mogelijk thuis 
 vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits 
 
*De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties 
is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Denk 
hierbij aan contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders. Situaties 
worden altijd vooraf besproken met Markant. 
 
Locatie Markant: Zwanenburgwal 206 – 3e verdieping 
Algemene ruimten (hal, trappen, gangen, lift) 
 
 er mogen maximaal 8 personen tegelijk aanwezig zijn 
 er is een toegangsdeur en een uitgangsdeur, deze zijn met een pijl 

gemarkeerd 
 houd in de gang en het trappenhuis zoveel mogelijk afstand 
 geef elkaar de ruimte 
 de lift kan gebruikt worden door maximaal één persoon 
 
Groepsactiviteiten (mantelzorgers, beroepskrachten en vrijwilligers) 
U neemt deel aan een groepsactiviteit van Markant. Voor uw en onze 
veiligheid vragen wij u zich aan de coronarichtlijnen van het RIVM te 
houden en de aanwijzingen van de locatie op te volgen (zie basisregels). Wij 
houden onze bijeenkomsten klein een veilig. 
 
Hoe werkt het? 
 bij binnenkomst informeren wij altijd eerst naar uw gezondheid 
 daarna wordt u gevraagd uw handen te wassen of te reinigen met 

handgel 
 volg de aanwijzingen op van de locatie waar de activiteit plaatsvindt 
 
Huisbezoek coördinatoren en cliënten * 
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De coördinatoren van Markant; 
 houden zich altijd aan de richtlijnen van het RIVM (zie basisregels) 
 maken zo veel mogelijk gebruik van eigen vervoer 
 bespreken eventuele wensen met mantelzorger/hulpvrager zoals het 

dragen van een mondkapje 
 delen en gebruiken alleen materiaal als deze schoon zijn 
 informeren bij binnenkomst altijd eerst naar uw gezondheid 

 
Wij vragen van u: 
 houdt u zich altijd aan de richtlijnen van het RIVM (zie basisregels) 
 meld het ons als u of uw huisgenoten klachten hebben of onlangs hebben 

gehad 
 neem contact met ons op als u vragen heeft 
 
* Heeft u twijfels over de veiligheid? Dan kunt u altijd kiezen voor online 
contact. 
 
Vrijwilligers en cliënten * 
 
De vrijwilligers van Markant: 
 houden zich altijd aan de richtlijnen van het RIVM (zie basisregels) 
 maken zo veel mogelijk gebruik van eigen vervoer 
 bespreken eventuele wensen met mantelzorger/hulpvrager zoals het 

dragen van een mondkapje 
 stemmen hun bezoek af met de coördinatoren van Markant 
 delen en gebruiken alleen materiaal als deze schoon zijn 
 informeren bij binnenkomst altijd eerst naar uw gezondheid 

 
Wat vragen wij van u: 
 houdt u zich altijd aan de richtlijnen van het RIVM (zie basisregels) 
 meld het ons als u of uw huisgenoten klachten hebben of onlangs hebben 

gehad 
 neem contact met ons op als u vragen heeft 
 
* Heeft u twijfels over de veiligheid? Dan kunt u altijd kiezen voor online 
contact. 
 

 
 
 
 
 


