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Update SVRZ & coronavirus
Beste medewerker,
Gaisteren hebben we alle medewerkers geïnformeerd over de aangepaste
maatregelen rondom het coronavirus. Vanmiddag is er binnen SVRZ
opnieuw naar de situatie gekeken. In overleg met andere, grote Zeeuwse
zorgorganisaties is besloten om niet meer de RIVM richtlijnen, maar de
richtlijnen van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) te volgen. De
reden hiervoor is dat deze organisatie rekening houdt met de continuïteit van
zorg en beschikbaarheid van zorgpersoneel, en het RIVM niet.
Stroomschema: kan ik wel/niet komen werken?
Via dit stroomschema kun je samen met je teamleider bepalen of je wel of
niet kunt komen werken op locatie, en je wel of niet getest moet worden op
corona/COVID-19.
Het is van belang het stroomschema zelf goed door te lopen, maar kort
samengevat geldt het volgende:
- Voor medewerkers die wonen in Noord-Brabant gelden andere criteria dan
voor de overige medewerkers.
- Als je een van de ziekteverschijnselen hebt (koorts, neusverkoudheid,
hoesten, recent opgetreden benauwdheidsklachten) én je woont in NoordBrabant, dan mag je niet komen werken.
- Als je één van de ziekteverschijnselen hebt én je woont niet in NoordBrabant en je hebt geen contact gehad met een corona/COVID-19 patiënt
én je bent niet in een risicogebied geweest, dan mag je wel komen werken.
Als je tijdens je werkzaamheden fysiek contact hebt met cliënten, moet je
wel getest worden.

Deze instructie geldt voor álle medewerkers van SVRZ, dus ook stagiairs,
leerlingen én zzp’ers die werken in de zorg.
Ik mag niet komen werken, wat dan?
Mag je volgens het stroomschema niet naar het werk komen, dan:
- Informeer je je teamleider over jouw situatie en bespreek je
thuiswerkmogelijkheden.
- Jouw teamleider geeft de melding door aan infectiepreventie@svrz.nl.
Hierbij worden de volgende gegevens vermeld: jouw volledige naam,
telefoonnummer waarop je bereikbaar bent, SVRZ personeelsnummer en
geboortedatum.
- Als je getest moet worden op corona/COVID-19, dan wordt telefonisch
contact met je opgenomen.
- Als je niet getest moet worden, verlopen de contacten telefonisch zoals
gebruikelijk met je teamleider.
Wanneer mag ik weer terug aan het werk op locatie?
Je mag weer naar het werk komen als je 24 uur klachtenvrij bent. Stem dit
wel af met je teamleider.
Vrijwilligers en bezoekers
Voor vrijwilligers en bezoekers blijven de eerdere maatregelen ongewijzigd:
zij mogen niet naar een SVRZ locatie komen als ze één van de
ziekteverschijnselen hebben (koorts, neusverkoudheid, hoesten, recent
opgetreden benauwdheidsklachten). De reden dat we strikter zijn voor
vrijwilligers/bezoekers is in het belang van de cliënt. We zorgen er zo
namelijk voor dat er voldoende zorgpersoneel beschikbaar blijft. Bovendien
zijn zorgmedewerkers beter op de hoogte van de hygiënemaatregelen, zodat
de verspreiding van het virus minder groot is.
Bijeenkomsten annuleren
Bijeenkomsten die gepland staan, worden door de organisatoren zo nodig
verplaatst of geannuleerd. Deelnemers krijgen hierover bericht. In overleg
met andere Zeeuwse zorgorganisaties is bepaald dat het gaat om
groepsbijeenkomsten van 10 of meer deelnemers en dat alle overleggen met
externen alleen doorgang vinden als het strikt noodzakelijk is.
Blijf alert!
We vragen alle medewerkers alert te blijven. We werken met kwetsbare
ouderen en willen ze zo goed als mogelijk beschermen. Wees voorzichtig en
houd de hygiënemaatregelen in acht; we hebben jullie gezond en wel keihard
nodig!

Heb je vragen over je eigen situatie? Stel ze aan je teamleider.
Houd ForUs en je mail in de gaten voor updates rondom het coronavirus.
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