Beste collega’s en collega- ZZP-ers ,
Hierbij ontvangen jullie van ons een update betreffende het Coronavirus; daarin meegenomen de
laatste info n.a.v. de live update van onze premier.
N.a.v. de laatste persconferentie en in navolging van Verenso, VenVN, KNMG en FMS zijn wij vanaf
heden verplicht onze zorgmedewerkers (met direct of indirect contact met cliënten) tot in elk geval
31 maart niet deel te laten nemen 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)
Wel of niet thuisblijven voor zorgprofessionals binnen Noord- Brabant?
ActiZ ontvangt vragen over de adviezen rond het wel of niet thuisblijven van medewerkers bij
klachten. Het advies is de richtlijnen toe te passen bij alle medewerkers die nodig zijn voor de
continuïteit van zorg (RIVM: informatie over Coronavirus voor professionals). Voor
kantoormedewerkers en anderen gelden de algemene richtlijnen op de RIVM-site, zowel landelijk als
specifiek voor Noord-Brabant.
Wanneer moeten zorgmedewerkers thuisblijven?
- Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is geen reden om thuis te blijven.
- Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts: thuisblijven, in overleg met Corona- team .
- Koorts is bij >38 graden.
Wanneer kunnen zorgmedewerkers weer aan het werk:
- Mensen met bovengenoemde klachten moeten thuisblijven tot ze één dag niet meer hoesten en
geen koorts hebben.
- Als familieleden nog klachten hebben mag men wel gaan werken als men zelf één dag niet meer
hoest en geen koorts heeft.
Algemene punten AT:
- Sabine zet een Q&A online met daarin de meest gestelde vragen. Onder het kopje ‘Corona
bestanden’ bij nieuws in Synergy. Mocht je een vraag hebben, check dan eerst of deze in de Q&A
staat. Wij zullen deze zo nodig actualiseren. Staat je vraag er niet bij, dan contact via interventieteam
AT.
- Het beschermingsmateriaal wat beschikbaar is binnen de Back- office wordt centraal bij gehouden,
mocht er materiaal nodig zijn wordt dit centraal verspreid.

- Binnen Archipel Thuis communiceren wij altijd via het medewerkersportaal, mochten er
wijzigingen/ nieuwe maatregelen voor Brabant of zorgmedewerkers worden aangekondigd.
- De laatste informatie betreft beleid/protocollen over Corona worden gedeeld onder de groene
knop Synergy – nieuws – ‘Corona bestanden’?
Wat betreft onze ZZP-ers hanteren we dezelfde afspraken als voor onze medewerkers (RIVM):
- Goede handhygiëne
- Hoesten in de elleboog,
- Éénmalig gebruik van papierenzakdoekjes
- Géén handen te schudden.
Wij rekenen hierop op jullie medewerking om onszelf en onze cliënten zo goed mogelijk te
beschermen.
Namens:
Interventieteam AT:
Sabine, Maresa, Angelique en Femke
Met hartelijke groet,
Femke de Jong

