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Update SVRZ & coronavirus
Hoe is de actuele situatie bij SVRZ?
Uit de nieuwe testresultaten bij SVRZ zijn gelukkig geen nieuwe besmettingen bij
medewerkers gekomen. Er is een besmetting bij een cliënt bijgekomen, op de locatie
waar al eerder besmettingen waren vastgesteld.
Wat hebben de maatregelen van 23 maart van het kabinet voor effect op mij als
medewerker?
Als medewerker van SVRZ zijn de maatregelen van 23 maart vooral voelbaar in de
afspraken in je agenda en de afstand die je bewaart met collega’s tijdens je
werkzaamheden. Tot 1 juni komen collega’s niet bij elkaar voor overleg. Overleg vindt
plaats via de digitale weg van Skype of WhatsApp.
Mag ik als medewerker pakketjes aannemen en zo ja, hoe doe ik dat?
Ja, je mag als medewerker post en pakketjes aannemen. Post en pakketjes hoeven niet
in quarantaine. Het aanpakken van pakketjes doe je zo:
•
•
•
•
•

Pak het niet rechtstreeks over uit de handen van de gever.
Laat de gever het pakketje ergens neerzetten. Het liefst op een tafeltje.
Bewaar ook hier de 1,5 meter afstand.
Je hoeft geen handschoenen te dragen bij het oppakken van het pakketje.
Zorg wél dat je je handen volgens de richtlijnen wast nadat je het pakketje hebt
vastgehad.

Hoe bewaar en recycle ik op de juiste manier de schorten en mondkapjes?
Er is een mogelijkheid om de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te ontsmetten,
zodat ze hergebruikt kunnen worden. De werkwijze voor steriliseren van PBM wordt
momenteel opgesteld en is dus nu nog niet duidelijk. Tot die tijd vragen we jullie wel alle
gebruikte PBM te bewaren, zodat ze op een later moment ontsmet kunnen worden.

Hoe doe je dat op de juiste manier? In welke plastic zak je de PBM moet doen en in
welke volgorde je de materialen uitdoet, lees je in de werkinstructie ‘strikte isolatie’ op
ForUs.
Kapsalons en pedicures moeten hun deuren sluiten. Hoe is dat bij SVRZ?
De kapper zien we als een ‘bezoeker’ van een SVRZ locatie. Bezoekers zijn momenteel
helaas niet welkom. Bij grote uitzondering kunnen bepaalde behandelingen van manicure
en pedicure gelden als ‘basiszorg’; de zogeheten behandeling op medische aard. Als die
behandelingen nodig zijn in de basiszorg van een cliënt kunnen ze doorgang vinden als
de Specialist Ouderengeneeskunde of Physician Assistent hiertoe voorschrijft.
Moet ik mezelf op voorbehouden en risicovolle handelingen laten toetsen?
Om de medewerkers en toetsers in deze periode niet onnodig te belasten en inzetbaar te
laten zijn voor ‘basiszorg’, is afgesproken dat het toetsen van voorbehouden en
risicovolle handelingengeen prioriteit heeft en tijdelijk opgeschort kan worden. Tenzij de
medewerker zich niet bekwaam voelt, dan kan/mag het wel.
Hoe is het als zorgmedewerker in deze rare tijd?
De PZC is gestart met een nieuwe serie: wat doet het coronavirus met medewerkers in
een vitaal beroep? Dinsdag 24 maart was het de beurt aan onze collega Cathelijne
Verhelst! Lees haar verhaal!
Naar boven

Hartverwarmend!
In de categorie hartverwarmend weer een paar mooie initiatieven!

Cakejes van Dorien, kaarten van Zorgboerderij SAM-en en koeken van 't Wijland en
DEO Dorpskerk.

Vitamine C voor Simnia van Badhotel

Cliënt Ter Schorre ontvangt prachtig kinderkaartje
Naar boven
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