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Update SVRZ & coronavirus
Hoe ziet de actuele situatie bij SVRZ eruit?
Uit de nieuwe testresultaten bij SVRZ is geen nieuwe besmetting
bekend. Goed nieuws dus!
Wat is basiszorg en welke functies horen daarbij?
In de nieuwsflits van 19 maart is vermeld dat alle SVRZ medewerkers
die niet bij de basiszorg betrokken zijn, niet meer aan het werk mogen
op een zorglocatie van SVRZ. Zij werken zoveel als mogelijk thuis.
Wel rees bij veel medewerkers de vraag: wat is precies ‘basiszorg’ en
welke functies horen daarbij? Op ForUs is een lijst gepubliceerd met
functies die gebruikelijk betrokken zijn bij de basiszorg. Als jouw
functie daar niet bij staat en/of je twijfelt of je naar een zorglocatie
mag komen, neem dan contact op met jouw leidinggevende.
Ben je niet ziek, maar aarzel je om te komen werken uit angst
voor besmetting?
Het kan voorkomen dat een medewerker, ondanks alle voorzorgs- en
hygiënemaatregelen, niet naar het werk wil komen uit angst besmet
te raken. Het is goed om te weten dat SVRZ de landelijke richtlijnen
volgt voor het veilig en gezond werken in de zorg, ten tijde van corona
besmettingen. Hiermee borgt SVRZ een veilige werkplek voor haar
medewerkers. Ben je desondanks bezorgd, omdat je een zwakke
gezondheid hebt of kwetsbare familieleden? Bespreek de situatie dan
met jouw leidinggevende en kijk samen naar de mogelijkheden om
deze zorgen te verminderen. Ga dan samen na wat
wenselijk/mogelijk is om te kunnen werken. Dit kan zijn met enkele
aanpassingen, of op een andere plek in de organisatie of vanuit huis.
Van belang is om je te realiseren dat vitale sectoren zoals de
ouderenzorg, blijven functioneren. Dus het is belangrijk dat

medewerkers naar hun werk gaan als zij geen klachten hebben
(neusverkouden, niezen, hoesten en verhoging tot 38 graden).
Hoe lang moet ik klachtenvrij zijn om weer aan het werk te
kunnen?
We hanteren de landelijke norm voor zorgmedewerkers en die staat
op 24 uur klachtenvrij. Dus ben je 24 uur klachtenvrij? Dan kun je
weer komen werken. Voor cliënten kan het zijn dat er een langere
termijn wordt aangehouden, omdat zij minder snel herstellen en
mogelijk zieker zijn dan een gezonde, jongere medewerker. Dit kan
dus per individu en situatie verschillen. De arts bepaalt wanneer een
cliënt beter is.
Welke PBM moet ik bewaren en hoe moet ik dat doen?
Zoals al eerder benadrukt: het is belangrijk om gebruikte PBM te
bewaren, zodat ze gerecycled kunnen worden. Dit geldt voor de
schorten en de mondmaskers FFP 1 en FFP 2. Van de chirurgische
mondmaskers is inmiddels bekend dat ze NIET hergebruikt kunnen
worden, dus deze hoef je NIET meer te bewaren.
Er is ook een wijziging gekomen in de wijze van bewaren. Hoe
bewaar je de PBM?
•

De PBM verzamel je in een rode plastic zak. Dat wil zeggen:
de schorten bij de schorten, de maskers FFP 1 bij de maskers
FFP 1, en de maskers FFP 2 bij de maskers FFP 2.

•

De PBM mogen NIET individueel verpakt worden. Daarmee
bedoelen we dat je niet één PBM in een zakje doet, maar
meerdere bij elkaar los in de rode plastic zak. De
werkinstructie is hierop aangepast.
De rode plastic zak moet op de daarvoor aangewezen plek,
apart bewaard worden en wordt opgehaald. Voor het ophalen
van de zakken, komt nog een instructie.

•

Hoe kunnen we contact leggen met familieleden via WhatsApp?
Om cliënten zoveel mogelijk in staat te stellen met familie te
communiceren, wordt WhatsApp tijdelijk ter beschikking gesteld via
de Bunqbank telefoons. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
•

•

Gebruik WhatsApp alleen voor korte, algemene berichten
naar familie. Verstuur GEEN medische informatie of privégegevens.
Gebruik WhatsApp bijvoorbeeld voor het sturen van
welzijnsfoto’s van een cliënt aan familie of contactpersoon. En

andersom, zodat je ook foto’s van familie aan de cliënt kunt
•

laten zien.
Let op! Gebruik Skype voor business (en dus GEEN
WhatsApp) voor beeldbellen met collega’s.

Wil je een totaaloverzicht van mogelijkheden rondom online contact
met familieleden en collega’s? Kijk dan hier op ForUs.
Tablets
Naast de mogelijkheden via de Bunqbank telefoons zijn 180
Samsung tablets onderweg naar de woningen voor directe
communicatie van en naar de familie/naasten van cliënten. Deze
tablets kunnen gebruikt worden voor Skype, maar ook voor digitale
oefeningen en muziek bijvoorbeeld. Wees creatief!
Naar boven

Hartverwarmend
Om kippenvel van te krijgen. Zoveel mooie initiatieven.

Opbrengst van 1 dag in Ter Valcke

Compilatie van prachtige tekeningen in 't Gasthuis
Naar boven
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