oeta?

Ja!

HYGIËNE
Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep
of ontsmet je handen.
Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoek of in
de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en
gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een
zwaai of met de elleboog.
Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
Was je handen thuis voor je vertrekt.
Ook al onze medewerkers houden zich aan de nodige
veiligheids- en hygiënemaatregelen.

ZIEKTE
Blijf zeker thuis als je ziek bent.
Vermijd contact met mensen die ziek zijn.
Breng ons telefonisch op de hoogte (051 26 90
34) wanneer je tekenen van Corona vertoont:
hoesten, niezen, koorts, kortademig, reuk- of
smaakverlies,.. of in direct contact geweest bent
met iemand met Corona.

VERVOER
Tijdens vervoer met onze bus wordt er steeds
voldoende afstand gehouden.
Op de bus moet iedereen een mondmasker dragen.
Wij voorzien voor jullie een mondmasker.

TEMPERATUURMETING
Bij koorts kan je niet naar het dagcentrum komen:
Voor je op de bus stapt wordt je temperatuur
gemeten en worden je handen ontsmet.
Kom je met eigen vervoer, dan wordt je
temperatuur gemeten bij aankomst in het
dagcentrum, worden je handen ontsmet en krijg
je van ons een mondmasker.

AFSTAND
Houd overal minstens 1,5m afstand.
Indien dit niet mogelijk is draag je een mondmasker.

agda?

oeta?

Motena werkt de maatregelen permanent bij op basis van
de de meest recente info en inzichten.

Heb je vragen? Zoals steeds staan we voor jullie klaar
via: katrien.decoene@motena.be of 051 26 90 34

oeta? Ja!
HYGIËNE
Was je handen regelmatig en grondig met water
en zeep of ontsmet je handen.
ZIEKTE

Blijf thuis als je jou ziek voelt en annuleer jouw
afspraak via 051 26 90 34. Neem ook contact op
met je huisarts en volg zijn/haar advies op.
AFSTAND

Houd overal minstens 1,5m afstand.
Indien dit niet mogelijk is draag je een mondmasker.

OP DE BUS

Er wordt voldoende afstand gehouden tijdens het
vervoer.
Op de bus draag je een mondmasker.
WE METEN JOUW
TEMPERATUUR

Met de bus: we meten jouw temperatuur voor je op de
bus stapt.
Met eigen vervoer: we meten jouw temperatuur als je
aankomt in het dagcentrum

agda?

oeta?

Heb je vragen? Zoals steeds staan we voor jullie klaar
via: katrien.decoene@motena.be of 051 26 90 34

