MONRDIAAN.

Nieuwe aanvullingen op corona maatregelen
vrijdagmiddag 13 maart
In aanvulling op het eerdere bericht van vandaag volgen bijgaand nog een aantal
aanvullingen.
Voor alle maatregelen geldt dat dit de afspraken van dit moment zijn. Elke dag veranderen de
adviezen vanuit de GGD en RIVM, dus kijk elke dag of de adviezen aangescherpt zijn.

Aanvullingen m.b.t. medewerkers:
1. Wel of niet komen werken met verkoudheidsklachten? Omdat wij een zorginstelling
zijn hanteren we de richtlijnen van het RIVM voor zorgprofessionals. Dit betekent dat
je met verkoudheidsklachten gewoon kunt komen werken tenzij je in contact bent
geweest met corona patiënten of je in een risicogebied bent geweest. Heb je klachten
én ook koorts dan ben je uiteraard ziek en kom je niet werken.
2. Voor de locatie Wijerode gelden strengere maatregelen. Ben je werkzaam op die
locatie, neem dan contact op met je leidinggevende en stem af of je tijdelijk elders
kunt gaan werken. We hebben alle zorgprofessionals nu hard nodig!. Voor bezoekers
en niet klinische patiënten hebben we strengere maatregelen genomen.
3. Buitenlandse reizen worden nu zéér afgeraden. Neem contact op met je
leidinggevende als er een buitenlandse reis gepland staat en je van mening bent dat die
reis noodzakelijk is. Ga je privé naar een risicogebied en je moet na afloop in
quarantaine dan betekent dit dat je hiervoor verlof dient op te nemen.
4. Medewerkers en thuiswerken : Bij sommige ziekenhuizen, gemeenten etc zijn
medewerkers al verplicht om thuis te werken. Voor Mondriaan geldt dat de
patiëntenzorg overeind moet blijven en dat de meeste medewerkers van de
stafdiensten op de locatie JFK werken waar geen patiënten komen. Om die reden is er
voor dit moment niet voor gekozen medewerkers naar huis te sturen. Inmiddels
worden de mogelijkheden voor thuis te werken wel opgeschaald (zie het extra
portaalbericht hierover). Overleg met je leidinggevende over de mogelijkheid om thuis
te werken.
5. Wanneer ben je ziek? Als je ernstige klachten heb in combinatie met koorts dan zul je
niet meer in staat zijn om thuis te werken en dan kun je contact opnemen met je
leidinggevende en je ziek melden. Heb je alleen klachten maar kun je nog normaal
functioneren, overleg dan met je leidinggevende over thuiswerken.
6. Indien een medewerker op verzoek van of in overleg met de werkgever thuis gaat
werken, dan wordt dit in Ortec als werken geregistreerd. Moet een medewerker op
verzoek van de werkgever naar huis (of in opdracht van de GGD in quarantaine) naar
huis en kan betrokkenen niet thuis werken, dan moet dit voorlopig als bijzonder verlof
worden geregistreerd.
7. Vrijwilligers : zolang geen klachten zijn vrijwilligers gewoon laten werken, bij
klachten niet laten komen werken.

Heb je nog vragen? Mail deze dan naar corona@mondriaan.eu

