
Nederland dus ook De Rokade is in de ban van het Corona-virus. Waarschijnlijk heeft iedereen de 
aangescherpte maatregelen meegekregen zoals die de afgelopen dagen zijn aangekondigd. Heel 
vervelend allemaal, vooral voor die mensen die direct getroffen zijn.  
 
Ook wij als Rokade bewoners ondervinden steeds meer gevolgen van dit virus. Hierdoor zijn onder 
ander de Rokade evenementen High Tea en de Quality Time van 27 maart afgelast en is de ALV 
naar 4 juni aanstaande verplaatst. 
 
En laten we als buren in deze moeilijke periode niet vergeten om voor elkaar klaar te staan en 
helpen waar dit mogelijk is. 
 
Wat kun je zelf doen? 
 
Zorg dat jij je houdt aan de maatregelen die door het RIVM genomen zijn. Neem deze heel 
serieus. 
 
Dus nogmaals: 

● Was je handen regelmatig met zeep gedurende minstens 20 seconden conform 
richtlijnen en gebruik indien mogelijke desinfecterende gel of cologne. 

● Bij hoesten/niezen: gebruik altijd de binnenkant van je elleboog. 
● Gebruik papieren zakdoekjes voor het snuiten van de neus eenmalig en gooi deze na 

gebruik meteen weg. 
● Geef elkaar geen hand. 
● Probeer zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden, het advies is minimaal 1,5 

meter. Houd hier zeker rekening mee bij gebruik van de liften. 
● Vermijd zoveel mogelijk direct contact met anderen als je verkouden bent en/of 

griep hebt. 
● Ga niet naar gebieden in het buitenland waar het corona-virus voorkomt. Volg de 

reisadviezen van de overheid via: www.nederlandwereldwijd.nl. 
● Zorg dat je sociale contacten zoveel mogelijk beperkt tot wat strikt noodzakelijk is. 

Ga het niet opzoeken. 
● Beperk het bezoek aan ouderen en andere kwetsbare personen/groepen. Neem geen 

enkel risico. 
● Ga niet op bezoek of probeer contact te vermijden als je weet dat jijzelf of de 

ander(en) een van bovengenoemde klachten hebt. 
 
Wat te doen bij gezondheidsklachten? 
 

Blijf thuis bij klachten als koorts, keelklachten, niezen en hoesten. Personen met deze 
symptomen zijn kwetsbaarder voor het Corona-virus of mogelijk ongewenst drager van het 
virus! 
 
Als je in een besmet land bent geweest en/of in aanraking bent geweest met iemand die 
mogelijk besmet is en je hebt een of meer van genoemde symptomen, blijf dan thuis en 
overleg met je huisarts. Doe dit uitsluitend telefonisch. 
 
Voor een actueel overzicht van de besmette gebieden in het buitenland en alle landelijke 
informatie kun je de website van het RIVM, de GGD en de World health Organisation 
(WHO) bezoeken. 

http://www.nederlandwereldwijd.nl/

