REVOLUTIE IN DE ZORG

Bij ZEP XL houden we de actuele berichtgeving rondom het COVID-19 nauwlettend in de gaten en volgen
we strikt de richtlijnen van het RIVM na.
Wij leveren onze diensten weer volgwaardig met inachtneming
van de huidige RIVM-regels. Wij zijn blij dat wij iedereen, met het oog op ieders
gezondheid, weer mogen verwelkomen op 1,5 afstand.

Hieronder vind je al onze maatregelen:

De basis van deze maatregelen komt voort uit:
www.vgn.nl/nieuws/actualisatie-handreiking-bezoek-en-logeren.

Deze principes gelden voor iedere Nederlander en zijn de basis:

- Houdt 1,5 meter afstand. Dit geldt voor:
- Volwassenen onderling
- 12-18 jarigen naar volwassenen
- Pas hygiënemaatregelen toe
(handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken)
- Blijf thuis bij klachten en laat je testen
- Vermijd drukte

1,5 meter afstand houden geldt niet voor:

• Kinderen onderling
• Kinderen tot 12 naar volwassenen
• 12-18 jarigen onderling
• Mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben en hun begeleiders

Algemene uitgangspunten voor bezoek en logeren:

1. Het overheidsbeleid en de algemene maatregelen van het RIVM zijn leidend en kaderstellend,
zie hiervoor bij randvoorwaarden.
2. Iedere cliënt heeft recht op bezoek.
De concretisering van afspraken vindt plaats met de individuele cliënt en verwant of belangrijke anderen.
A. Cliënten die zich aan de algemene randvoorwaarden kunnen houden, waaronder de 1,5 meter
afstand, kunnen bezoek ontvangen van wisselende personen.
B. De beste manier om besmetting te voorkomen is het houden van afstand. Voor cliënten waar de
1,5 meter niet gewaarborgd kan worden,
is het medisch gezien noodzakelijk dat de kring van bezoekers beperkt is. Bij voorkeur de mensen
die altijd een rol van betekenis hebben in het leven van de cliënt. Het is van belang dat er samen
met cliënt/verwant, begeleider en gedragskundige/AVG een risico- afweging wordt gemaakt.
Hierbij gaat het om de afweging van ervaren kwaliteit van leven en de risico’s van besmetting bij
veel verschillende contacten.
3. Er vindt geen bezoek plaats bij (milde) klachten van bezoeker en/of zijn huishouden.

4. Logeren bij vaste verwanten (of relevante anderen) is mogelijk wanneer cliënt en verwanten klachten
vrij zijn. Bij logeren geldt voor het contact met anderen (dan de mensen waar gelogeerd wordt) dat de
algemene randvoorwaarden gehanteerd worden. Wanneer de cliënt of degene waar de cliënt bij logeert
ziekteverschijnselen krijgt die passen bij COVID-19, wordt dit direct gemeld bij de zorgorganisatie. Degene
met klachten laat zich testen. De uitslag van de test wordt in de logeersituatie afgewacht. Wanneer er een
positieve testuitslag is dan wordt met de verwanten overlegd of de cliënt in logeersituatie (dit heeft de
voorkeur) of bij de zorgorganisatie in quarantaine gaat.
5. Logeren bij een zorgorganisatie (respijtzorg) is mogelijk wanneer cliënt en verwanten klachtenvrij zijn.
Ook voor logeeropvang zijn de hiervoor genoemde randvoorwaarden het uitgangspunt.
Dit kan betekenen dat de logeren anders vormgegeven moet worden door de huidige beperkingen3.
Als de cliënt klachten krijgt die passen bij COVID-19 gaat een cliënt zo spoedig mogelijk naar huis. Wanneer er tijdens of vlak na het logeren bij een cliënt of verwant klachten optreden die passen bij COVID-19,
wordt dit direct gemeld aan de zorgorganisatie. Bij klachten wordt er getest.
6. Er geldt een bezoek/logeerverbod als op een woning een (verdenking van) COVID-19 is bij een cliënt.
Dit verbod geldt tot de cliënt is getest en de uitslag negatief is.
Bij een positieve uitslag van cliënt of medewerker is er sprake van quarantaine en geldt een bezoek-/ logeerverbod tot en met het einde van de quarantaineperiode. Dit gaat in overleg met de GGD/ en/of de
medische dienst en naasten/verwanten van de cliënten.

Overige aandachtpunten:

Voor de organisatie
- Regionale corona-aanwijzingen door GHOR of GGD zijn leidend in de regio’s.
- Om veiligheidsredenen en organisatorische redenen is noodzakelijk dat er afspraken worden gemaakt
met cliënten en verwanten. Dit is vooral van belang wanneer bij een vorm van groepswonen of er sprake is
van gedeelde voorzieningen. Dit om te voorkomen dat iedereen op hetzelfde moment op bezoek komt en
daardoor drukte niet te vermijden is. En om te zorgen dat je weet wie wanneer geweest is, voor eventueel
contactonderzoek. Zelfstandige cliënten worden aangemoedigd om bij te houden bij wie ze zijn geweest
of wie op bezoek is gekomen.
- Zorgorganisaties streven om zo min mogelijk wisselende medewerkers op een locatie/woning te laten
werken om de besmettingsrisico’s te beperken.
- Medewerkers op de woning stellen bij aankomst de vraag of de bezoeker
klachten heeft die passen bij COVID-19.
Voor vragen en informatie kan je ons bereiken op 0164-855784
We hopen je snel weer te zien!
Team Zep XL

