Actuele update coronavirus
Land van Horne 18-3
Beste collega,
Hierbij ontvang je de actuele richtlijnen voor Land van Horne. Lees ze goed
door zodat je weet wat te doen en wat je mag verwachten.
Algemene afspraken:
•

•

Spatbrillen of vuurwerkbrillen mogen nooit weggegooid worden, maar
regelmatig schoongemaakt worden met 70% alcohol. Ten minste
schoonmaken na gebruik. Daarna opnieuw gebruiken.
Schorten: Als er normaliter een geel schort gedragen dient te worden (denk
o.a. aan NORO), moet gebruik worden gemaakt van een halterschort. Ook
hiervan geldt, zolang de voorraad sterkt.

Cliënt is getest op coronavirus, maar uitslag is nog niet bekend:
Bij een cliënt waar een kweek is afgenomen, maar nog géén uitslag binnen is, wordt
gewerkt met:
•
•
•

Eén geel schort, één mondmasker en één spatbril (of vuurwerkbril) per cliënt,
gedurende de tijd dat de kweek uit staat (meestal 24 uur).
Bij een negatieve uitkomst van de kweek worden schort, neus-mondmasker
en spat- of vuurwerkbril hergebruikt.
Handschoenen zoals gebruikelijk.

Cliënt is getest en positieve besmetting met corona:
Bij een vastgestelde besmetting op eigen kamer:
•

•
•

Een geel schort moet per cliënt, niet per medewerker, gebruikt worden.
Deze wordt in het appartement ophangen met de vuile kant naar buiten.
Wisselen na 24 uur.
1 spat- of vuurwerkbril en 1 mondmasker blijven op de kamer.
Wisselen na 24 uur.
Handschoenen zoals gebruikelijk.

Bij cohortverpleging (isolatieverpleging)
•

Eén geel schort dragen tijdens de gehele dienst. Mondneusmasker (1 stuk) is
medewerker gebonden tijdens de gehele dienst. Alleen bij kritische
handelingen (o.a. verzorgende/verpleegkundige handelingen of tijdens hulp
bij eten/drinken) opdoen want dan is de kans op besmetting via hoesten het
grootst. Tijdens de dienst zorgt de medewerker er zelf voor dat het masker in
een schoon boterhamzakje wordt gedaan na gebruik.

•
•

Spat- of vuurwerkbril alleen tijdens kritische handelingen. Na gebruik
schoonmaken met alcohol, zie hierboven.
Handschoenen zoals gebruikelijk.

Bestellen van persoonlijke beschermmiddelen
Dagelijks vindt overleg plaats tussen het magazijn en het crisisteam om de
aanvragen van persoonlijke beschermmiddelen te coördineren. Om de schaarse
beschermmiddelen zo goed mogelijk te verdelen kan het zijn dat bestellingen niet
worden geleverd, of een gedeelte ervan. Wij rekenen op je begrip.
Beeldbellen voor cliënten
Vanwege het coronavirus zijn onze zorglocaties gesloten voor bezoekers. De
organisatie is hard aan het werk om ervoor te zorgen dat we beeld bellen tussen
onze cliënten en familie mogelijk kunnen maken.
Het streven is dat uiterlijk aanstaande vrijdag (20-3-2020) alle afdelingen voorzien
zijn van een mobiele telefoon met WhatsApp. Wanneer de naasten van een cliënt op
eigen initiatief iets willen regelen is dit uiteraard ook mogelijk. Verdere informatie
volgt via de teamleiders.
Aanscherping maatregelen bezoekers: ophalen van cliënten door naasten
Om onze medewerkers, vrijwilligers en cliënten te beschermen tegen een
besmetting van het coronavirus zijn alle zorglocaties gisteren (17 maart 2020)
gesloten voor bezoekers. Om het risico op besmetting zo veel mogelijk te verkleinen
is het voor naasten ook niet meer mogelijk om cliënten op te halen voor bijvoorbeeld
een wandeling, een bezoekje aan de supermarkt of een feestje aan huis. Cliënten
mogen uiteraard zelf wel gebruik maken van de (binnen)tuinen, indien op locatie
aanwezig.

