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Ontdek onze inspiratiegids om werkgevers en werknemers
bewust te maken rond COVID-19

Heb jij nood aan inspiratie bij het sensibiliseren van werkgevers en
werknemers rond COVID-19? Bekijk dan onze inspiratiegids vol tips, good
practices en interessante materialen.

Hoe werkt het coronavaccin?
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werkt via een duidelijke tekening. Handig, toch? Download de tekening hier.

Check onze communicatiepakketten in verschillende talen

Wil je in verschillende talen kunnen communiceren over COVID-19? Bekijk
dan zeker en vast onze communicatiepakketten. De pakketten werden gemaakt
in opdracht van de stad Sint-Niklaas en zijn beschikbaar in het Arabisch,
Engels, Farsi, Frans, Pools, Russisch en Spaans.

Ventileren en verluchten tegen COVID-19 in je
woonzorgcentrum

In gesloten, slecht geventileerde ruimten kunnen besmettelijke microdruppels
tot 3 uur lang in de lucht blijven en mensen besmetten op meer dan 1,5m.
Ventileer en verlucht daarom kamers, gemeenschappelijke ruimtes en
werklokalen goed. Hoe? Op deze website van het Agentschap Zorg en
Gezondheid vind je heel wat tips en informatie.
Ga voor een CO2-meter
Om de luchtkwaliteit in je WZC mee op te volgen, kan je gebruik maken van
een CO2-meter. Je kan daarvoor intekenen op onze groepsaankoop.

De coronavaccinatie in een notendop
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Zit je met vragen over de coronavaccinatie? Deze nieuwe
communicatiecampagne van het agentschap Zorg en Gezondheid geeft je
alle antwoorden. Bekijk de video hier.

Blijf praten met hulplijnen.be

Heb je nood aan een gesprek of zit je met vragen? Check dan de website
www.hulplijnen.be. Je vindt er tal van opties. Zo kan je blijven praten.

Meer weten? Check onze website of volg ons op Facebook
en Twitter.
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