WARME OPROEP AAN IEDEREEN
We willen ook iedereen van harte bedanken voor de solidariteit en donaties die we de
voorbije dagen mochten ontvangen! Dit is écht nodig en stellen we ten zeerste op prijs.
Het is fantastisch en hartverwarmend om te mogen zien dat we op jullie steun en hulp
(van gelijk welke vorm en grootte) kunnen rekenen! We appreciëren dit echt enorm.

Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken en een warme oproep lanceren
aan iedereen: familie, vrienden, buren, kleine en grote zelfstandigen, verenigingen en
andere organisaties, … Kijk even in de kast, garage, kelder, … of je onderstaand
materiaal nog hebt of iemand kent die dat heeft.

MONDNEUSMASKERS N95 of KN95; of FFP2 of FFP3

Op het masker of de verpakking staan verwijzingen van het type:
• CE-label (nummer speelt geen rol)
• Europese Norm EN149:2001
• N95 of KN95; of FFP2 of FFP3
• De fabrikant of merk is niet van belang
Ook gebruikte maskers zijn welkom.
We hersteriliseren deze om opnieuw te gebruiken.
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MONDNEUSMASKERS CHIRURGISCHE MASKERS
Chirurgische maskers zijn ook steeds welkom.
Binnen AZ Monica is een naaiatelier opgericht.
Wil je graag helpen: mail naar mondmaskers.corona@azmonica.be

WATERAFSTOTENDE WEGWERPSCHORTEN MET MOUWEN

HANDALCOHOL MET MINSTENS 60% ALCOHOL

STERIELE EN NIET STERIELE HANDSCHOENEN

GELAATSBESCHERMERS DIE HET GEZICHT BESCHERMEN
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ONTSMETTINGSDOEKJES MET MIN 60% ALCOHOL

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD !!
Is thuis stilzitten niks voor jou en wil je de dagen of weken de handen uit de mouwen steken?
Biedt je dan aan als vrijwilliger bij AZ Monica!
Wij zoeken vrijwilligers die op een actieve wijze een bijdrage willen leveren aan de zorg van patiënten, dit
kan op verschillende manieren: als zorgverlener (zorgkundige, verpleegkundige, arts, ...), logistieke
ondersteuning, administratieve hulp, door een luisterend oor te bieden of algemeen een helpende hand
te zijn voor onze teams.
Profiel
Je bent snel beschikbaar.
Je hebt een hart voor het werken met mensen.
Je kan op een professionele manier omgaan met patiënten/collega's, doch verlies je ook het warme en
menselijke contact niet uit het oog.
Je bezit de nodige empathie en inlevingsvermogen in anderen.
Je bent communicatief en sociaal vaardig.

Mail jouw engagement naar: bestaffing.corona@azmonica.be

VAN HARTE DANK !!
#TOGETHERWECARE
#SAMENTEGENCORONA
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