nr. 10 - 17 maart 2020
SVRZ nieuwsflits medewerkers

De Blide- Borsele- 't Gasthuis- De Molenhof- De Redoute- Servicecentrum-Ter SchorreTholen- Ter Valcke- Veere- 't Verlaet- De Vurssche

Update SVRZ & coronavirus
Wat kan jij doen om verspreiding van het virus te beperken?
SVRZ heeft allerlei maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus
zoveel mogelijk te beperken. Zelf kan je ook verschillende dingen doen:
•

•
•

•
•

Houd jezelf goed in de gaten! Voor iedereen geldt het advies: meet je
temperatuur tweemaal daags op. Neem je klachten serieus. Volg het
stroomschema bij klachten.
Verplaats jezelf zo min mogelijk, hiermee is het risico van verspreiding
van het virus minder.
Houd voldoende afstand van elkaar. Zoek contact alleen op als het strikt
noodzakelijk is. Vermijd groepsvorming en houd bij contact minimaal 1,5
meter afstand van de ander. Dit betekent ook: niet gezamenlijk lunchen
in een groep in dezelfde ruimte.
Gebruik bijvoorbeeld Skype for business om digitaal te vergaderen.
Houd de hygiëneregels in acht! Vaak en goed handen wassen blijft
cruciaal.

Nieuwe poster voor bezoekers
Zoals gisteren al vermeld: de bezoekersregeling van cliënten is verder
aangescherpt in overleg met andere Zeeuwse zorgorganisaties. Vandaag komt
er een nieuwe poster die overal op een duidelijke prominente plek op de
voordeuren wordt gehangen. De poster heeft een dringend verzoek aan
bezoekers; kom niet langs! Als het echt noodzakelijk is om op bezoek te komen,
dan mag 1 bezoeker per cliënt langskomen per dag. Kinderen mogen niet op
bezoek komen. Bezoekers met klachten (koorts, niezen, hoesten of
neusverkouden) mogen sowieso niet komen. Aan de teamleiders op de
woningen de taak om het bezoek in de woning te doseren over de dag. Hierover
krijgen ze een instructie van de locatiemanager.

Communicatie bij isolatie
Gisteren zijn woningen uit voorzorg in isolatie gebracht. We doen het volgende
aan communicatie:
•
•
•
•
•

We informeren de cliënten en medewerkers die hiermee geconfronteerd
worden.
We bellen zo snel mogelijk de eerste contactpersoon van de cliënten.
We sturen een mail na met informatie aan deze contactpersonen.
We communiceren NIET verder intern. Alleen het betrokken team en de
familieleden van cliënten.
Communicatie naar de pers; ALS er daadwerkelijk een besmetting is,
zullen wij WEL communiceren dat er sprake is van een besmetting, maar
NIET communiceren op welke locatie en wie het betreft. Dit geldt ook bij
besmettingen van medewerkers. Dit doen we uit privacy oogpunt en ook
om onrust te voorkomen.

•

Zorg dat cliënten waar mogelijk digitaal (beeldbellen / telefoon) in contact
met hun mantelzorgers en familie kunnen komen.

Sluiting school/opvang
In de nieuwsflits van 16 maart stond een bericht over gevolgen van het sluiten
van school/opvang. Dat was niet helemaal duidelijk. Daarom publiceren we
vandaag dit bericht opnieuw met een duidelijkere omschrijving:
Als je werkt bij SVRZ mag je jouw kind(eren) brengen naar de opvang/school,
onder de voorwaarde dat jij of jouw kind geen klachten heeft. We vragen je dan
ook van deze optie gebruik te maken. Kan je je kind(eren) niet wegbrengen naar
de opvang/school vanwege klachten of coronabesmetting en kun je daardoor
niet werken? Dan moet je, na overleg met jouw leidinggevende, hiervoor
vakantie-uren opnemen. Je vakantie-uren zijn namelijk ook bedoeld voor verlof
vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, en daar is dan sprake van.
Mocht de school vereisen dat er twee ouders in vitale beroepen werken, houd
dan toch vast aan de mogelijkheid om jouw kind te brengen. Richtlijn is namelijk:
er moet ruimhartig worden opgevangen.
Vrijwilligers, cliënten en bezoekers
Vrijwilligers, cliënten en bezoekers worden via een andere weg geïnformeerd. Zij
krijgen informatie die voor hen van belang is. Het is dus niet gewenst om deze
nieuwsflits voor medewerkers naar vrijwilligers/cliënten door te sturen. Het
laatste nieuws voor bezoekers staat sowieso altijd op de website. Daar kan je
mensen naar verwijzen.
Zorgorganisaties en onderwijs bereiden zich voor op de toename van de
inzet van studenten
De waarde van studenten, die vanuit de Zeeuwse onderwijsinstellingen voor
mbo en hbo actief zijn in de zorgsector, is groot. Met name in deze periode,

waarin de druk op de reguliere medewerkers als gevolg van het virus hoger
wordt. De Zeeuwse onderwijsinstellingen en zorgorganisaties zetten zich samen
in, om ook in deze situatie de combinatie van ervaring in de zorg opdoen en het
leren voor de studenten zoveel mogelijk centraal te laten staan. Op dit moment
is er ten gevolge van corona in Zeeland nog geen personeelstekort in de zorg.
Daarom willen en kunnen we alle ruimte geven aan leerlingen om tijd aan hun
opleiding te besteden. Als in een volgende fase wel een personeelstekort
ontstaat, dan zullen we studenten vragen om extra te helpen in de zorg. Lees
het volledige bericht over de afspraken die zes grote VVT-organisaties,
waaronder SVRZ, hebben gemaakt met Scalda.
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