NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 12 – 2020

Extra bericht in verband met het coronavirus
De regiogemeenten en de MGR ontvangen verschillende signalen dat cliënten hun hulp of ondersteuning afzeggen.
Tevens zijn verschillende dagbestedingslocaties gesloten.
Wij verzoeken u om in alle situaties waarin de gebruikelijke hulp of ondersteuning niet kan doorgaan, contact te
onderhouden met uw cliënten. Mochten zich bij kwetsbare inwoners zorgelijke situaties voordoen die u niet samen
met hen kunt oplossen, neem dan contact op met de betreffende gemeentelijke toegang. De gemeentelijke
toegangen zijn bereikbaar om te klankborden of mee te zoeken naar een oplossing.
Wij begrijpen dat u zorgen heeft over de financiële kant van het verhaal. Allereerst willen wij u verwijzen naar de
landelijke maatregelen, die het kabinet treft voor ondernemingen die op korte termijn in de problemen dreigen te
komen door het wegvallen van werk in verband met het coronavirus. Op een later moment gaan de regiogemeenten
graag met u in gesprek over de financiële gevolgen.
Momenteel ligt de prioriteit bij het (telefonisch/digitaal) ondersteunen van kwetsbare inwoners en het zicht houden
op mogelijke zorgelijke situaties.
Ten slotte vragen wij u nogmaals nadrukkelijk om de richtlijnen van het RIVM en de regionale GGD te volgen, en om
vragen met betrekking tot deze richtlijnen ook tot RIVM/GGD te richten.
Natuurlijk hopen wij dat het coronavirus uw dienstverlening richting de cliënt zo min mogelijk zal belemmeren.
Mocht u uw dienstverlening hebben moeten wijzigen of beperken, dan vragen wij u om ons hier zo snel mogelijk
over te informeren via info@mgrsdln.nl.

Telefonische bereikbaarheid MGR
Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan op twee manieren. Wij zijn telefonisch bereikbaar (088 – 678 15 00) op de
volgende tijdstippen:
Maandag
09.00-13.00 uur
Dinsdag
09.00-13.00 uur
Woensdag
09.00-13.00 uur
Donderdag
09.00-13.00 uur
En uiteraard per e-mail: info@mgrsdln.nl.

Uitschrijven/aanmelden
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of
afmelden, pas dit dan aan via uw account in de Kernregistratie Inkoop. Heeft u geen account? Meld u zich dan aan
via de homepage, beneden in het scherm. U kunt uzelf hier ook weer afmelden.
MGR sociaal domein Limburg-Noord
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray
info@mgrsdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl

