Richtlijnen en voorschrift coronavirus in relatie tot de inzet van externe krachten
Het corona virus is bij meer dan 200 Nederlanders vastgesteld en het aantal besmettingen neemt nog
met de dag toe. Naast risicogebieden die alleen in het buiteland waren vastgesteld waren is daar nu
een aantal steden en gebieden in Nederland bij gekomen met de provincie Brabant als grootste
besmettingshaard en het gebied rondom Helmond-Deurne het dichts bij het zorggebied van land van
Horne.
Het RIVM en ActiZ hebben een nieuw advies uitgebracht voor medewerkers die direct cliëntcontacten
hebben rond het coronavirus in Noord-Brabant. Land van Horne heeft zowel een werkgebied in
Noord-Brabant als Limburg, daarom heeft de bestuurder besloten om het advies van het RIVM en
ACTIZ voor de gehele organisatie aan te scherpen. De nieuwe maatregelen zijn als volgt:
Ben je een externe kracht die direct cliëntcontacten heeft, dan geldt onderstaande maatregel:
Ben je verkouden EN heb je luchtwegklachten EN koorts: THUISBLIJVEN. Meld je bij de
leidinggevende.
In alle andere gevallen kunnen medewerkers gewoon komen werken.
Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld die wij intern in ieder geval hanteren. Deze richtlijnen zijn:
• Regelmatig de handen wassen;
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes;
Mocht je echter symptomen gaan vertonen van het corona virus dan moet de huisarts gebeld worden
en de leidinggevende van de afdeling:
• Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius);
• Je moet hoesten of je bent benauwd;
Naast bovenstaande richtlijnen van het RIVM zijn er aanvullende aanbevelingen van het ministerie
van Buitenlandse zaken daar waar het betreft om vakantiegangers.
Externen die vakantie hebben gehad in een van de risicogebieden kunnen een potentiele infectiebron
zijn. Onderstaande link van het ministerie van Buitenlandse zaken laat zien in welk risicocategorie
een bepaald gebied/land valt:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
•
•
•

Rode risicogebieden: werknemers gedurende 14 dagen na terugkomst preventief laten
thuiswerken;
Oranje gebieden: alleen indien mogelijk de werknemers 14 dagen na terugkomst laten
thuiswerken;
Gele gebieden: geen restricties.

Dit zijn de risicogebieden zoals vermeld in het reisadvies van het ministerie van buitenlandse zaken.
De informatie hierop wordt dagelijks bijgewerkt. Dit advies is, zoals eerder vermeld, aanvullend op
het advies van het RIVM.
Welke maatregelen zijn er binnen Land van Horne van kracht:
Naast het strikt volgen van onze hygiëne protocol, met nadruk op het handen wassen zijn de
volgende afspraken gemaakt:
• Bij een verdenking bij cliënt intramuraal verpleeghuis of revalidatie wordt er contact opgenomen
met de (dienstdoende) Specialist Ouderengeneeskunde en buiten kantooruren met het
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•
•
•

Verpleegtechnisch Team. Bij verdenking neemt de Specialist Ouderengeneeskunde contact op
met de GGD/arts microbioloog.
Bij een verdenking bij cliënt intramuraal verzorgingshuis wordt er contact opgenomen met de
huisarts of de Huisartsenpost. Bij verdenking nemen zij contact op met de GGD.
Bij een verdenking bij cliënt thuiszorg wordt er contact opgenomen met de huisarts of de
Huisartsenpost. Bij verdenking nemen zij contact op met de GGD.
Bij een verdenking bij medewerker of vrijwilliger wordt gevraagd contact op te nemen met de
huisarts of de huisartsenpost of de GGD. Het advies wat daar gegeven wordt moet opgevolgd
worden. Mocht het virus zijn vastgesteld moet er telefonisch contact worden opgenomen met de
leidinggevende. Bij twijfel of men zelf besmet is met het virus, wordt geadviseerd eerst contact op
te nemen met je huisarts of de huisartsenpost of de GGD. Het advies wat daar gegeven wordt
moet opgevolgd worden.

Als een cliënt, medewerker of vrijwilliger geïnfecteerd is met het coronavirus dan:
• De arts en de GGD bepalen verder het beleid als iemand positief getest is op het coronavirus. Dit
advies moet altijd opgevolgd worden.
• Daarnaast geldt dat wanneer een cliënt, medewerker of vrijwilliger met het virus geïnfecteerd is
hiervan een melding gemaakt moet worden bij de Infectie Preventie Commissie door de
leidinggevende of vervanger.
Welke afspraken zijn er verder gemaakt bij Land van Horne?
• Intramurale cliënten gaan bij besmetting met het coronavirus naar het ziekenhuis. Omdat Land
van Horne geen faciliteiten heeft om deze cliënten veilig te isoleren.
• De Cliëntenservicedienst vraagt bij nieuwe cliënten naar het coronavirus risico.
Wat verwacht Land van Horne van haar partners.
Wij gaan er van uit dat de externe kracht zijn/haar verantwoordelijkheid neemt volledig transparant te
zijn over zijn/haar gezondheid in relatie tot eventueel genoten en/of geplande vakanties. Daarnaast
natuurlijk ook met betrekking tot mogelijke contacten met vrienden, collega’s en familie die in een
risicogebied zijn geweest en/of in contact zijn geweest met iemand die daadwerkelijk besmet is of
verdacht wordt van besmet te zijn met het coronavirus. Heeft de externe kracht de eerste symptomen
van het virus dan verwacht land van Horne gezien het belang voor haar cliënten, personeel,
vrijwilligers en bezoekers dat deze zijn/haar verantwoordelijkheid neemt, dit meldt bij de
leidinggevende van de afdeling en in overleg met deze leidinggevende opdrachten annuleert dan wel
met onmiddellijke ingang beëindigd.
Wij vragen dan ook jullie medewerking hierin door deze zaken goed te registreren en bij het
aanbieden van een externe kracht bij Land van Horne melding te maken van een mogelijk risico, daar
waar van toepassing, en de externe kracht te wijzen op de richtlijnen van Land van Horne. De grote
verantwoordelijkheid die Land van Horne heeft jegens haar cliënten, personeel, vrijwilligers maar ook
haar bezoekers noopt haar de richtlijnen van het RIVM strikt op te volgen. Land van Horne gaat er
van uit dat haar partners deze verantwoordelijkheid ook op goede wijze nemen en delen en alles in
het werk zullen stellen om verdere besmettingen te voorkomen.
Wat mogen de partners verwachten van Land van Horne?
Elke externe medewerker zal op de hoogte worden gebracht van de richtlijnen en protocollen die
gehanteerd moeten worden.
Daarnaast zal het bureau altijd op de hoogte worden gebracht als er een verdenking van besmetting
is ontstaan op de kostenplaats/locatie waar de externe kracht geplaatst is.
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Mocht de situatie rondom de besmettingshaarden/bronnen zodanig veranderen waardoor Land van
Horne haar beleid genoodzaakt is aan te passen zullen haar partners hier natuurlijk direct van op de
hoogte worden gebracht.
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