Coronavirus: IDHK sluit de deuren voor bezoekers!
Insula Dei Huize Kohlmann, 20 maart 2020
Het aantal nieuwe besmettingen van het coronavirus (of verdenkingen daarop) neemt toe.
Daarom hebben de Arnhemse zorginstellingen besloten hun huizen te sluiten. Hiermee wordt
het landelijk beleid gevolgd zoals minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) 19 maart
bekend maakte. Het kabinet heeft de maatregel genomen om de kwetsbare ouderen en het
verplegend personeel beter te beschermen tegen het coronavirus. Denk zelf aan je sociale
onthouding en hou de 1 ½ m. afstand regel aan! Ook thuis!

20 maart om 09.00 uur zijn de deuren van IDHK voor bezoekers dicht

Dit besluit leidt tot nieuwe aanvullende maatregelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bezoek is niet toegestaan, uitzonderlijke situaties in overleg met
leidinggevende/zorgmanager ter beoordeling door afdelingsarts en SO.
De deuren blijven gesloten, cliënten mogen op individuele basis naar buiten.
Goederen, wasgoed, inhuizing vindt plaats tot aan de voordeur. Informeer altijd de
receptie als je goederen of bezoek verwacht.
Tijdens je dienst blijf je op dezelfde afdeling, je neemt de snelste route van en naar
deze afdeling. Geldt ook zoveel mogelijk voor de nachtdienst.
Dat betekent ook dat je niet rondloopt door de gebouwen, luncht of rookt met
collega’s van andere afdelingen.
Rokers gaan op individuele basis naar buiten, niet in groepjes.
In de pauze blijf je op je afdeling.
De winkel is gesloten, boodschappen worden besteld door de zorgmedewerkers op
een tablet en door het winkelpersoneel bezorgd op de afdeling. Dit geldt ook voor
Huize Kohlmann.
Er worden geen vrijwilligers ingezet.
We nemen niet op tenzij het patiënten van het ziekenhuis zijn die plek moeten maken
en (nog) niet naar huis kunnen.
MDO’s gaan zoveel mogelijk op aangepaste wijze door.

Bestaande maatregelen blijven van kracht. Denk aan de hygiëne voorschriften.
Hulpmiddelen alleen gebruiken volgens de richtlijn. Dus niet de hele dag met een mondkapje lopen!

ParaGo: Geen behandeling tenzij. Alleen op voorschrift van de SO(in overleg met de
afdelingsarts).
De behandeling op de afdeling is gericht op noodzakelijke zorg. ParaGo blijft goed
bereikbaar. Vragen kunnen zoals gebruikelijk via het ECD worden uitgezet.
We vragen je begrip voor deze ingrijpende maatregel die helaas niet te voorkomen is en
realiseren ons de impact hiervan op cliënten, medewerkers, familie en naasten.
Houd voor actuele berichtgeving de site van Actiz en Zorg voor Beter in de gaten.

