Nieuwsbrief Archipel Thuis
Beste zzp-ers werkzaam voor Archipel Thuis,
Op maandag 16 maart heeft Minister-President Mark Rutte een indrukwekkende toespraak
gehouden waarin hij geen nieuwe maatregelen aankondigde. Hij legde wel uit wat het doel van de
overheid is: het Coronavirus ‘maximaal controleren’. Dat betekent volgens de premier dat het virus
zich ‘beheerst zal verspreiden’ over de bevolking. We bouwen daarmee resistentie op. Wel moeten
we voorkomen dat er een piek ontstaat met het risico dat we het
zorgsysteem gaan overbelasten. Een moeilijke, maar eerlijke
boodschap. Maar ook een opdracht aan ons allen om de
richtlijnen op te volgen. Het filmpje in deze link geeft heldere
uitleg wat ons allen te doen staat; ‘Lets flatten the curve’!

Tot in elk geval 6 april zijn wij verplicht onze zorgmedewerkers niet te laten deelnemen aan grotere
bijeenkomsten die niet direct relevant zijn voor de zorg in de praktijk. Het vermijden van congressen,
symposia, scholingen en dergelijke, kan bijdragen aan het beperken van de risico’s op verspreiding
van het COVID-19 virus.
•
•

Concreet binnen AT: dit betreft teamvergaderingen, bevoegd- en bekwaamtrainingen,
externe trainingen of congressen.
Advies voor zorgprofessionals: grote mensenmassa’s vermijden (>100), beperk je sociale
contacten tot de strikt noodzakelijke.

Overzicht
Mocht je als ZZP-er bovenstaande klachten hebben of bij cliënten van Archipel Thuis klachten
constateren, meld het dan bij het team waar je werkzaam voor bent.
Graag willen we namelijk dagelijks voor 9 uur ’s morgens een actueel overzicht ontvangen van de
medewerkers en cliënten met klachten en/of een bevestigde besmetting. Zo kunnen we de
ontwikkelingen zowel bij Archipel Thuis als regionaal bijhouden.
HR zet deze gegevens dagelijks door t.b.v. een totaaloverzicht van de stand van zaken bij de VVT
organisaties in Noord- Brabant.

Persoonlijke Beschermende Materialen
Knelpunt is nog steeds het ontbreken van eenduidige instructies met criteria rondom besmette/niet
besmette cliënten en daarvan afgeleid welke beschermende middelen dan moeten worden
aangewend. Wij verwachten hier op korte termijn meer duidelijkheid over te krijgen. Daarnaast
speelt het tekort aan beschermende materialen op landelijk niveau. Daarom dienen we zuinig om te
gaan met deze schaarse middelen. Regionaal is er een coördinatiepunt in het leven geroepen ter
verspreiding van de materialen. Vooralsnog hebben we een kleine voorraad op de Backoffice voor de
eerste opvang.

Wijkverpleegkundigen kunnen daar door geven en ophalen wat zij nodig hebben, indien voorradig.

Werkmaterialen
Tijdens de zorgroute waar mogelijk je werkmaterialen (iPad, telefoon, werktas etc.) in de auto laten
liggen of bij de voordeur, maar wel buiten het zicht om diefstal te voorkomen. Lees vooraf de
cliëntrapportage en zorgplan, en werk het zorgplan buiten de woning van de cliënt bij.

Zwanger?
Er zijn geen speciale richtlijnen voor zwangeren. Als je zwanger bent, kun je dus dezelfde richtlijn
volgen als andere collega's.

RIVM folder hygiëne bij verkoudheid
Deze folder van het RIVM geeft duidelijke uitleg aan cliënten over hygiëne bij griepvirussen en
verkoudheid. Goede hygiëne helpt verspreiding en besmetting te voorkomen.
Cliënten ontvangen deze week ook een informatiebrief. Verwijs bij vragen naar de informatie in de
brief of naar de website. Zo verspreiden we eenduidige informatie.
Ten slotte willen we jullie via deze nieuwsbrief ook laten weten hoe trots we zijn op de
samenwerking in deze bizarre tijd. Jullie inzet en de rust die jullie bewaren is bewonderingswaardig!
De kracht van een kleinere organisatie is dat de lijnen kort zijn en dat we snel kunnen schakelen.
Dillema’s bespreken we met elkaar. We volgen de lijn van het RIVM, maar we hebben ook te maken
met mensen. Cliënten en zorgprofessionals. Daarom is het fijn dit met elkaar te delen. Openheid en
steun aan elkaar gaan ons hier doorheen slepen!
Het gaat nog wel even duren… dus pas goed op jezelf en elkaar!
Namens het gehele interventieteam van Archipel Thuis,
Angelique, Maresa, Sabine, Marieke & Femke.

