Update 13 maart 2020 – 17.00 uur

Richtlijnen Oktober i.v.m. preventie corona – (minstens tot) 10 april
Oktober volgt de richtlijnen van het RIVM, GGD Brabant Zuidoost, de veiligheidsregio
Brabant Zuidoost en ActiZ met betrekking tot het beleid rondom preventie corona. De zorg
voor ouderen en chronisch zieken, thuis of in het verpleeghuis, moet verleend kunnen blijven
worden. Daarom geldt er voor zorginstellingen een specifiek advies rondom het coronavirus.
Dit betekent concreet voor Oktober:
1. Heeft een medewerker of vrijwilliger een risicogebied bezocht of contact gehad met
patiënten met corona-infectie én klachten van verkoudheid of hoesten?
Advies: thuisblijven en contact opnemen met je leidinggevende.
2. Voor Brabant geldt extra voor alle zorgmedewerkers bij verkoudheid EN/OF hoesten EN
koorts (38 graden of hoger). Advies: thuisblijven en contact opnemen met je
leidinggevende.
Oktober hanteert deze richtlijn voor alle medewerkers en vrijwilligers die nodig zijn
voor de continuïteit van zorg.
Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is geen reden om thuis te blijven voor deze
medewerkers. Voor vrijwilligers mag dat wel  m.a.w. moet niet, mag wel.
3. Na ziekmelding vanwege verkoudheidsklachten EN/OF hoesten EN koorts mag je weer
komen werken:



Wanneer je minstens 24 uur niet meer hoest en geen koorts meer hebt gehad
Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken als jij zelf 24 uur niet
meer hoest en geen koorts meer hebt gehad.

4. Medewerkers met functies waarbij dat mogelijk is werken zo veel mogelijk thuis om
contact en verspreiding te beperken, met minimale bezetting op de afdeling om de
continuïteit van zorg te borgen. Hierover wordt je geïnformeerd door je leidinggevende
als dit voor jou van toepassing is.
5. Voor bezoekers geldt bij verkoudheidsklachten, hoesten of koorts; sociale contacten
vermijden. Dit is van toepassing op alle bezoekers, familieleden, sollicitanten,
leveranciers, externe dienstverleners (kapper, pedicure, tandarts, etc.), maar ook voor
cliënten behandeling en therapie. Wij vragen hen in dat geval weg te blijven.
6. Voor alle cliënten geldt maximaal 1 bezoeker per dag (klachtenvrij, geen kinderen
onder de 5 jaar), rechtstreeks naar de afdeling of woning en na bezoek meteen de
Oktober-locatie verlaten.
7. Tot (ten minste) 10 april worden bijeenkomsten geannuleerd, uitgesteld of op andere
manier georganiseerd (bijvoorbeeld telefonisch overleg).

Dit is van toepassing op alle bijeenkomsten waarbij medewerkers, vrijwilligers, cliënten
samenkomen (al dan niet met externen) en die niet noodzakelijk zijn om de
zorgcontinuïteit te borgen.
Een paar voorbeelden:












Vergaderingen en overlegmomenten gaan niet door of worden anders
georganiseerd. Alleen die overlegmomenten die noodzakelijk zijn om de zorg voor
onze cliënten zeker te stellen mogen doorgang vinden als dit niet anders kan
worden georganiseerd
Medewerkers en vrijwilligers lunchen op de eigen afdeling / woning / kantoor / of
gaan (in groepjes van max. 3) naar buiten.
Evenementen worden geannuleerd of uitgesteld.
Opbaren, avondwaken en afscheid van overleden cliënten kunnen niet bij Oktober
plaatsvinden.
Sollicitatiegesprekken worden extern of via beeldbellen georganiseerd.
Cliëntbesprekingen worden geannuleerd of er wordt gezocht naar een alternatief
bijvoorbeeld een telefonisch overleg.
Activiteiten voor cliënten waarbij cliënten van meerdere afdelingen samenkomen
gaan niet door. Nadruk komt op activiteiten voor cliënten op de eigen woning of
afdeling.
Geplande scholingen in deze periode worden geannuleerd of anders
georganiseerd, tenzij hierdoor de continuïteit van zorg in het geding komt.
Snuffelstages worden geannuleerd. Overige stagiaires/leerlingen volgen de
richtlijnen vanuit de opleiders.

Deze maatregelen treffen we uit voorzorg om gezondheidsrisico’s voor onze cliënten,
medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken. Het CMT begrijpt dat dit
verstrekkende gevolgen heeft voor de continuïteit van andere bedrijfsprocessen. Voor
vragen hierover kun je terecht bij je leidinggevende.
8. Oktober vraagt aan haar medewerkers en vrijwilligers om ook in de privésituatie
sociaal contact zoveel als mogelijk is te vermijden. Het CMT begrijpt dat dit grote
impact heeft. Wij willen alles op alles zetten om verspreiding van het virus in te dammen.
9. Aan al onze medewerkers het dringende verzoek om niet naar het buitenland te
gaan. Zie ook instructies van de overheid. Levert dit vragen op problemen op, bespreek
deze met je leidinggevende.
Het CMT zal dagelijks bijeenkomen en updates communiceren. Wij verwachten van alle
medewerkers continue alertheid. Bekijk dagelijks de updates op de informatiepagina
corona op het Oktoberplein.
Wij vragen aan iedereen ambassadeurschap om deze richtlijnen actief uit te dragen naar
collega’s, cliënten, naasten en bezoekers. Vraag bijvoorbeeld door bij zichtbare
verkoudheidsklachten.

