VIJFDE UITGAVE OVER CORONAVIRUS, 12 MAART 2020

HET CORONAVIRUS: HOE PAKKEN WE HET
AAN? BERICHT 5
AANGESCHERPTE MAATREGELEN M.I.V. 14 T/M 31 MAART

In zijn e-mail van vandaag heeft Roger Ruijters laten weten dat de preventieve
maatregelen met betrekking tot het Coronavirus worden aangescherpt. Zojuist is er een
persconferentie geweest waarin premier Rutte het ook over aangescherpt beleid heeft.
Bij Envida geldt die aanscherping vooral ten aanzien van de bezoekregeling in onze

woonzorgcentra. Voor het hospice en de terminale bewoners wordt een uitzondering
gemaakt.

De leidinggevenden zijn/worden vandaag en morgen uitgebreid geïnformeerd over de
extra maatregelen van Envida. Bij hen kun je terecht met vragen. Onderstaande
informatie vormt de kern.

MAATREGELEN IN DE WOONZORGCENTRA
•

De restaurants in onze woonzorgcentra zijn open voor de eigen bewoners en
medewerkers, maar gesloten voor gasten van buiten.

•

Wisselingen van personeel, zowel in de wijkzorg als in de woonzorgcentra,
proberen we zo beperkt mogelijk te houden.

•

Dagverzorging en -behandeling wordt geminimaliseerd.

•

Alle -niet noodzakelijke- vergaderingen, symposia en scholingen zijn
geannuleerd.

•

Er kunnen geen bijeenkomsten of activiteiten met externe gasten meer
plaatsvinden.

•

De deuren tussen het woonzorgcentrum en de aanleunwoningen gaan op slot,
daar waar mogelijk.

AANGEPASTE BEZOEKREGELING
•

Eén bezoeker per bewoner op vastgestelde bezoektijden: 14.00 - 16.00 en van
18.00 - 20.00 uur.

•

Bezoek uitsluitend in de eigen kamer van de bewoner

•

Er vinden toegangscontroles plaats.

•

Toegangspassen en -druppels worden tijdelijk geblokkeerd.

MAATREGELEN WIJKZORG (INCL HH)
•

Voor de wijkzorg worden niet-noodzakelijke bezoeken of contactmomenten
geminimaliseerd. De hoeskamers van Envida gaan ook tijdelijk dicht tot en met
31 maart.

•

Wisselingen van personeel proberen we zo beperkt mogelijk te houden. Dat
geldt overigens ook voor de medewerkers in de woonzorgcentra.

COMMUNICATIE BEWONERS, CLIENTEN, VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS
•

Bij de ingangen van de woonzorgcentra komen posters met voorschriften te
hangen. Dit gebeurt op vrijdag 13 maart.

•

Familieleden/naasten van onze bewoners worden telefonisch of schriftelijk
geïnformeerd over de aangescherpte regels.

•

Onze vrijwilligers zijn NIET inzetbaar tot en met 31 maart. Zij worden per brief
geïnformeerd.

•

De maatregelen die Envida neemt worden gecommuniceerd op onze website en
sociale media kanalen.

•

Gelieve je vragen eerst via je leidinggevende te stellen en daarna pas via
corona@envida.nl

AANGESCHERPTE CRITERIA N.A.V. PERSCONFERENTIE PREMIER RUTTE
•

Voor zorgmedewerkers geldt: ga aan het werk, ook bij
verkoudheidsklachten EN/OF hoesten, maar NIET als je KOORTS hebt.

•

De collega's op de locatie Mockstraat en het Elisabethhuis ontvangen vandaag
een eigen instructie.

WAT KUN JE ZELF DOEN?
•

Geen handschudden

•

Draag in de zorg geen hand- en polssieraden

•

Draag geen dienstkleding buiten je werktijd

•

Was je handen regelmatig gedurende minimaal 20 sec met water en zeep

•

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg

•

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog of in je papieren zakdoek, gooi
de zakdoek weg en was daarna je handen.

ZORG GOED VOOR JEZELF EN ELKAAR!
Blijf rustig, eet gezond en slaap voldoende. Dan blijven we het virus de baas.
Wil je meer informatie?
Envida volgt de informatie en instructies op van de GGD Zuid-Limburg. Die informatie
kun je zelf ook volgen:
https://www.ggdzl.nl/professionals/infectieziekten/bestrijding-

infectieziekten/coronavirus-covid-19/coronavirus

Voor meer informatie aan cliënten en mantelzorgers kan verder worden doorverwezen
naar de publieke site van het RIVM over het Coronavirus:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

De Envida nieuwsbrief is een interne uitgave van Envida.
Als je wilt reageren op een artikel, dan kun je dat doen via een e-mail naar communicatie@envida.nl.

