Beste vrijwilligers en cliënten van Voedselbank Goeree Overflakkee,
Het zijn onzekere tijden in ons land en alle vastigheden lijken weg te vallen door de uitbraak van het
Covid-19 virus. Ook op ons eiland zijn al veel mensen getroffen door het virus en daarom dit bericht.
Ook onze Voedselbank op Goeree Overflakkee heeft onder de gevolgen van deze uitbraak te lijden.
Steeds meer en strengere regels maken het niet eenvoudig om als Voedselbank te blijven
functioneren. Door deze regels kunnen de noodzakelijke werkzaamheden moeilijker worden
uitgevoerd en wordt het er voor onze vrijwilligers niet gemakkelijker op.
Naar aanleiding van de oproep van de regering op 23 maar 2020, zijn wij dan ook genoodzaakt om de
regels voor vrijwilligers en cliënten aan te scherpen.

Met betrekking tot de vrijwilligers het volgende:
Wij zijn blij dat wij vrijwilligers hebben die op leeftijd zijn maar wij willen hen toch verzoeken
verstandig en bewust om te gaan met hun werkzaamheden.
Vrijwilligers welke een taak hebben in de zorg - en of veiligheid worden niet meer ingeroosterd voor
het vrijwilligers werk.
Vrijwilligers moeten zich ten allen tijde houden aan de door het RIVM uitgebracht advies. Dus 1.50
meter afstand van elkaar en handschoenen dragen !!!
Na het kapot gaan van de handschoenen handen wassen en nieuwe handschoenen aan.
Samenscholen in de loods is niet toegestaan, dit betekend ook dat de koffie/thee pauze zal moeten
worden aangepast.
Bij griepverschijnselen en koorts in het gezinsleven niet meer komen als vrijwillig(st)er.
De bussen voor het transport dienen na gebruik gedesinfecteerd te worden.
Tijdens het vullen van de pakketten moet ook 1.50 meter afstand worden gehouden. ( Dit kan
betekenen dat het maken van de pakketten langer gaat duren) maar veiligheid voor alles.
Na afloop van de uitgifte (beëindiging van de werkzaamheden) wordt iedereen verzocht zo snel als
mogelijk de loods te verlaten.
Met betrekking tot de cliënten:
Komt u alstublieft niet te vroeg naar de loods. Wachttijden dienen te worden bekort, en de
voedselbank zorgt voor een zeer snelle doorstroming. 18.45 uur is vroeg genoeg om aanwezig te zijn
op de parkeerplaats.
Kom zoveel als mogelijk alleen naar de loods (dus geen gezinnen a.u.b.).
Op het parkeerterrein blijft u in de auto (geen samenscholing daar).
Volg de instructies op van de parkeerwachters om uw pakketten op te halen.
Volg onverkort de adviezen op van de voedselbank bij het aannemen van uw pakketten.
Als er griepverschijnselen en koorts in uw gezin zijn dan verzoeken we u om geen bezoek aan de
Voedselbank te brengen. Probeer iemand te vinden welke uw pakket ophaalt.
Houdt 1.50 meter afstand !!! van iedereen en wees niet behulpzaam ( hoe goed bedoeld dan ook) bij
de pakket uitgifte.
Tot slot wij ( het bestuur) van de voedselbank zijn trots op onze vrijwilligers, die zich inzetten om de
Voedselbank zo goed als mogelijk tijdens deze omstandigheden te laten functioneren.
Waarvoor onze dank.
Van u als cliënt verwachten we dan ook dat u zich aan bovenstaande houdt en ons op deze wijze
helpt om de uitgifte van de pakketten te kunnen blijven doen op een juiste en verantwoorde wijze.
Het bestuur van de voedselbank behoudt het recht voor, dat als voorschriften en instructies niet
worden opgevolgd, u de toegang tot de voedselbank voor onbepaalde tijd wordt ontzegd.
Mede namens het bestuur wil ik jullie allemaal veel sterkte en wijsheid toewensen om de komende
maanden door te komen. Ik reken erop, zover dit binnen onze mogelijkheden ligt, dat we samen deze
klus gaan klaren.
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