Nieuwsbrief Corona – 16 maart 2020
Informatie voor alle betrokkenen
Deze nieuwsbrief bevat actuele informatie over maatregelen om besmetting met
het coronavirus binnen Zorggroep Ena te voorkomen. De nieuwsbrief wordt
wekelijks verspreid of vaker als dat nodig is.
Verscherpte landelijke maatregelen
Naar aanleiding van de kabinetsbesluiten met betrekking tot het coronavirus van 15
maart 2020, heeft het coronateam van Zorggroep Ena aanvullende besluiten
genomen.
Nieuwe besluiten gelden in elk geval tot en met 6 april 2020.
Opnamebeleid



Er is per direct een opnamestop. Alleen geplande opnames gaan door.
Er is een opnamestop van bewoners met een VPT in de aanleunwoningen.

Bijeenkomsten en afspraken op de locaties















Alle (groeps-)activiteiten in huis stoppen, dus ook de kapper, pedicure,
verkoop in de hal van de locaties (fruit, kleding, etc.)
Alle vergaderingen, afspraken, audits, scholingen, etc. worden afgezegd
tot en met 6 april 2020.
Aan externe cursussen wordt niet meer deelgenomen.
Zeg je eigen afspraken af ook in de privésfeer.
De tandartsen van Prodamondzorg behandelen alleen nog spoedgevallen.
Voor alle medewerkers en vrijwilligers geldt: per dag voer je je
werkzaamheden uit op 1 locatie. Pendelen tussen locaties is niet
toegestaan.
Artsen en behandelaren bezoeken 1 locatie per dag voor de visites die
strikt noodzakelijk zijn. De medewerkers verzamelen alle vragen die er
voor de arts zijn voor die dag.
De fysiopraktijk in Nieuw Avondrust blijft geopend. Cliënten wachten niet
in de hal, maar lopen direct door naar de praktijkruimte.
Consulten van de bedrijfsarts zullen telefonisch plaatsvinden op de
afgesproken tijd.
Medewerkers van Saltro worden alleen ingezet als dat nodig is en gaan
rechtstreeks van en naar de bewoner.
Afspraken met sollicitanten gaan gewoon door. Gesprekken kunnen zo
mogelijk via face-time of telefonisch plaatsvinden.
Dagopvang stopt met ingang van dinsdag 17 maart 2020.
Bij overlijden van een bewoner vindt het opbaren en condoleren buiten de
locatie plaats.
Leveranciers leveren hun producten af bij de receptie van de locatie,
tenzij op de locatie een aparte leveranciersingang gebruikt kan worden.
Dit geldt ook voor het leveren van medicatie door de apotheken.
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Bewoners



Bewoners blijven zoveel mogelijk op hun eigen appartement
Bewoners die niet op hun eigen appartement (kunnen) blijven, bijvoorbeeld
dwaalgedrag vertonen, blijven zoveel mogelijk op hun eigen afdeling/etage.

Vrijwilligers op de locaties






Vrijwilligers lopen zo min mogelijk door het gebouw.
Vrijwilligers worden zoveel mogelijk gekoppeld aan een vast team.
Vrijwilligers ondernemen geen activiteiten met bewoners buiten de deur waar
mensen samenkomen. Denk hierbij aan boodschappen doen.
De werkzaamheden van vrijwilligers die afzeggen kunnen waar mogelijk
uitgevoerd worden door woonondersteuners.
Aan vrijwilligers die ondersteunen bij centrale activiteiten, wordt gevraagd
daar waar gewenst in te springen, bijvoorbeeld voor 1 op 1 contacten met
bewoners.

Bezoek aan bewoners






Maximaal 1 bezoeker tegelijk per bewoner is de afspraak. Dit moet
gehandhaafd worden.
Bezoekers moeten zich melden bij de receptie bij aankomst en vertrek.
De receptionist houdt een presentielijst bij van het bezoek aan bewoners.
De openingstijden van de locatie zijn van 8.00 – 20.00 uur. Buiten deze
tijden is de deur van de locatie op slot en is bezoek niet mogelijk.
Mantelzorgers/familie van bewoners is gevraagd afspraken met elkaar te
maken om indien mogelijk de zorg te ontlasten. Ook hier geldt: 1 persoon
tegelijk per bezoek.

Personele bezetting








Teamleiders bewaken of basiszorg in gevaar is. Is dit aan de orde dan
worden verloven ingetrokken. Houdt er rekening mee dat dit moment kan
komen!
Omdat de dagopvanglocaties gesloten worden, worden medewerkers die hier
werken ingezet voor ander taken op de locatie.
Bijzonder verlof aanvragen: overleg met je teamleider en de zorgmanager.
Kom je terug van vakantie uit het buitenland dan kun je gewoon aan het
werk, mits: verkoudheid/hoesten EN 38 graden koorts of hoger.
Nieuwe stagiaires in het primaire proces kunnen komen werken.
Het afbouwen van uitzendkrachten wordt stopgezet.
In elk geval tot en met 23 maart 2020 zijn Teamleiders, de manager Zorg,
de manager Wonen & Welzijn, de coördinator Inkoop & Techniek en de
bestuurder 24 uur per dag bereikbaar voor vragen.
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Materialen





In verband met schaarste van desinfectie- en beschermingsmiddelen
(handalcohol, mondkapjes, spatbrillen en schorten met lange mouw) regelen
teamleiders de uitgifte.
Op elke locatie komen meerdere zuurstofflessen of -concentrators
beschikbaar. Meer info volgt in een latere nieuwsbrief,
Op elke locatie komen extra testsets beschikbaar voor het testen van
bewoners, mocht dat nodig zijn. Testen gebeurt op aangeven van de artsen.
Bij isolatie van cliënten in de thuiszorg: het uitgangspunt is dat medewerkers
niet onbeschermd werken. Zorggroep Ena voorziet in de
beschermingsmiddelen, zolang daar niet op een andere wijze in is voorzien.

Maaltijden




Alle bewoners ontvangen hun maaltijden met ingang van 17 maart 2020 in
hun appartement, tenzij dit niet mogelijk is. Dit is geïnventariseerd door de
teamleiders.
Mensen die van buiten de Zorggroep op de locaties komen eten, ontvangen
hun maaltijden thuis of regelen zelf hun eten. Dit is geïnventariseerd.
Het koken op de woongroepen gaat vooralsnog door. Voor het koken in de
centrale keukens voor het hele huis, in geval van toenemende zorgdruk,
worden voorbereidingen getroffen.

We realiseren ons dat we veel van iedereen vragen. Laten we samen de schouders
eronder zetten in deze lastige periode!

Arjan Kiers
Bestuurder Zorggroep Ena
======================
Van de Raad van Toezicht ontvingen we het volgende bericht:
Langs deze weg willen wij als Raad van Toezicht danken voor de goede informatie
die wij krijgen over de maatregelen die jullie als Corona team nemen.
We leven met elkaar in een bizarre tijd waar aan iedereen gevraagd wordt zich,
zover binnen de mogelijkheden, een maximale inzet wordt gevraagd voor onze
bewoners.
Alle lof voor de inzet van de ENA medewerkers!
Namens de Raad van Toezicht,

Jenny Drost, Voorzitter
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