Ewijk, 19 maart 2020

Beste cliënten Trombosedienst CWZ

CWZ NIJMEGEN TROMBOSEDIENST - PRIKPOST VOOR DE BLOEDAFNAME
Indien u geen griepverschijnselen heeft, bent u voor de bloedafname nu elke week op vrijdag
- vanaf vrijdag 20 maart –
bij MFA 't Hart in Ewijk welkom van 9.30-10.00 uur.
Wij vragen u wel dringend:
• Houd 2 meter afstand van elkaar als u wacht
• Hoest en nies in de elleboogplooi
• Verlaat het pand meteen na de bloedafname

NB: Voor een overzicht van al onze prikposten kunt u terecht op onze
website www.inrtrombosedienst.nl/prikposten

Stichting Multi Functionele Accommodatie ’t Hart van Ewijk - Den Elt 17 6644 EA Ewijk - 0487-521340

Ewijk, 16 maart 2020

Beste relatie,
Gezien de door het kabinet genomen aanvullende maatregelen in de aanpak van het Coronavirus
zijn wij helaas genoodzaakt MFA ’t Hart te sluiten vanaf 16 maart 9.00 uur tot en met maandag 6
april.
Hiermee geven wij gehoor aan de door de Gemeente Beuningen opgelegde maatregelen om te
zorgen dat het Coronavirus zich niet onbeperkt kan verspreiden zodat we hopelijk allemaal
gezond blijven.
Wij willen u verzoeken uw leden hiervan op de hoogte te stellen.
Vanuit MFA ’t Hart zult u ook tijdig op de hoogte gebracht worden van verdere wijzigingen en/of
ontwikkelingen.
Dank u voor uw begrip.
Met vriendelijke groet.
Namens het bestuur en medewerkers
MFA ’t Hart Ewijk
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Ewijk, 14 maart 2020
Beste gast,
Bij het MFA is de gezondheid en veiligheid van onze gasten en medewerkers onze hoogste
prioriteit. De Nederlandse regering heeft extra maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding
van het coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken. Wij kunnen ons voorstellen dat dit bij
u tot vragen en bezorgdheid leidt.
Wij vertellen u graag over wat we voor en achter de schermen doen om te zorgen dat u bij ons in
MFA ’t Hart van Ewijk kunt blijven komen. Wij volgen de situatie op de voet en ondernemen acties
die nodig zijn.
Maatregelen in het MFA
Hygiëne is in deze situatie erg belangrijk, voor uw gezondheid en die van onze collega’s. Daarom
doen we een dringend beroep op u om zoveel als mogelijk uw versnaperingen met pin of
contactloos af te rekenen. Zo beperken we hand-op-hand contact, in lijn met het advies van het
RIVM.
Als u niet kunt of wilt pinnen, vragen we u om het geld op het bar-blad te leggen en het eventuele
wisselgeld zelf op te pakken.
Uiteraard hebben we in onze MFA-ruimtes strenge richtlijnen ten aanzien van hygiëne. Deze gelden
nu, net als altijd. Onze medewerkers zijn zich hier zeer bewust van en nemen extra maatregelen
zoals het vaak en goed handen wassen.
Nieuwe ontwikkelingen plaatsen we direct op facebook en onze agenda. Houd deze media dus in
de gaten voor het laatste nieuws m.b.t. het MFA.
Organisaties, verenigingen en clubs
Zij kunnen op advies van de overheid, activiteiten en/of dienstverlening geheel of gedeeltelijk
(tijdelijk) opschorten. Zij zullen u hierover informeren.
Tot slot
Wij doen er alles aan om te zorgen dat u en al onze andere gasten het MFA ’t Hart van Ewijk
kunnen blijven bezoeken. We realiseren ons de belangrijke rol die MFA speelt in de gemeenschap
van Ewijk. Al ruim 10 jaar, en ook in deze bijzondere tijd. Dat doen wij natuurlijk niet alleen, maar
samen met onze kernpartners.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting MFA
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