
 

 

 

COVID-Protocol werkwijze huisbezoeken  

In verband met de uitbraak van COVID-19 heeft Woningstichting Anna Paulowna dit 

protocol opgesteld. Dit dient gevolgd te worden bij huisbezoeken door medewerkers van 

Woningstichting Anna Paulowna, medewerkers van aannemers en onderaannemers.   

Uiteraard proberen wij de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken, echter is het 

soms noodzakelijk dat er een medewerker(s) bij u langskomt. 

Bij dit bezoek staat de gezondheid van u en onze medewerker(s) voorop. Hierin volgen 

wij de richtlijnen en maatregelen van het RIVM nauwlettend en vragen u het volgende; 

• Voelt u of één van uw gezinsleden zich ‘niet lekker’ dat wil zeggen dat u 

hoest, verkouden bent en/of koorts heeft, dan vragen wij u vriendelijk 

om de afspraak te verplaatsen. 

Als de afspraak gewoon door kan gaan, dan volgen we de onderstaande werkwijze: 

• De medewerker(s) bellen bij u aan en doen een stap naar achter. U bent in de 

gelegenheid om de deur te openen, wij vragen u ook een stap naar achter te 

doen. Op deze manier houden we voldoende afstand van elkaar. Er worden geen 

handen geschud. 

• De medewerker(s) beoordelen of zij het op het zicht veilig genoeg vinden om de 

woning te betreden.  

• Zorgt u ervoor dat de doorgang naar de ruimte waar de medewerker(s) moet zijn 

vrij is en dat de deuren van de te betreden ruimtes zijn geopend?  

• Houd tijdens de aanwezigheid van de medewerker(s) altijd 1,5 meter afstand van 

elkaar. Verblijf bij voorkeur niet in dezelfde ruimte. 

• Vermijd fysiek contact met de medewerker(s). 

• De medewerker(s) zijn in het bezit van (wegwerp)handschoenen en 

desinfecterende middelen. Hier zullen zij veelvuldig gebruik van maken.  

• Ook voor ons geldt dat wij geen medewerker(s) bij u langs sturen die verkouden 

zijn, hoesten en/of koorts hebben. 

• Medewerker(s) nemen géén koffie, thee e.d. aan van bewoners.  

 

Wij blijven de richtlijnen en het advies van het RIVM nauwgezet volgen. Gezondheid 

voor u en onze medewerkers staat voorop! Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende 

te hebben geïnformeerd.  

Indien u vragen heeft met betrekking tot dit protocol, dan kunt u contact opnemen 

met: Carolien Meijburg-Bergman, telefoonnummer 0223-536700 of per e-mail: 

c.meijburg@wsap.nl .  

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking! 
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