Maatregelen Coronavirus

Beste mensen,
MobiVit blijft vooralsnog geopend, onze hulpmiddelen zijn voor veel mensen erg belangrijk!
Maar wij hanteren wel een aantal extra maatregelen m.b.t. het Coronavirus !
Wij volgen de ontwikkelingen en de adviezen van onze regering en het RIVM op de voet.
De meeste van onze klanten zijn senioren, een voor het Coronavirus kwetsbare groep.
Wij stellen de gezondheid van onze klanten en onze medewerkers uiteraard voorop.
De gezondheid van onze medewerkers houden wij goed in de gaten. Personeel met lichte klachten,
blijft uit voorzorg thuis.
U als klant blijft van harte welkom in één van onze winkels.
Wel houden wij gepaste afstand en nemen extra voorzorgsmaatregelen zoals met grote regelmaat
het wassen van onze handen.
Wat vragen we van u?
Bij verkoudheidsklachten, zoals hoesten, verzoeken wij u om het bezoek aan onze winkel uit te
stellen tot het moment dat uw klachten zijn verdwenen.
Heeft u een afspraak staan en u heeft lichte klachten, bel ons dan en we verzetten de afspraak.
Niet noodzakelijke zaken/afspraken, zoals bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt voor uw scootmobiel,
zullen wij voorlopig afzeggen.
Heeft u een stoel, scootmobiel of iets anders kortgeleden gekocht? Dan nemen wij met u contact op
omtrent de levering. Indien u verkoudheidsklachten heeft, dan verzoeken wij u om ons dat mede te
delen. Wij leveren dan graag het product op een later moment, als uw klachten zijn verdwenen.
Woont u in een woonzorgcentrum of andere zorginstelling, dan zullen wij contact opnemen met de
instelling omtrent de levering.
Wij zullen hoe dan ook de richtlijnen van de instelling waar u woont, volgen.
Heeft u geen klachten, woont u zelfstandig, maar wilt u toch liever de afspraak verzetten?
Dan hebben wij daar uiteraard begrip voor.
In goed onderling overleg, maken we dan graag een nieuwe afspraak op een later tijdstip.
Heeft u nog verdere vragen?
Wilt u ons bezoeken, maar twijfelt u?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.
Samen moeten we eraan werken om het Coronavirus aan banden te leggen.
Uw en onze gezondheid staan voorop!

