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Update SVRZ & coronavirus
Stroomschema goed volgen
Het is belangrijk om bij gezondheidsklachten het stroomschema van het
ROAZ door te lopen. Probeer dit zo zorgvuldig mogelijk te doen, samen
met je teamleider. Indien er melding gedaan moet worden, is het belangrijk
dat de teamleider de juiste categorie van melding (B of C) invult op de
inventarisatielijst.
Keuzes artsen
De artsen binnen SVRZ staan op dit moment onder grote druk. Corona is
nog een relatief onbekend virus. Artsen wegen hun keuzes (bijvoorbeeld
voor het wel of niet isoleren van een cliënt) zeer zorgvuldig af. Het is
belangrijk dat we vertrouwen hebben in hun deskundigheid, achter deze
keuzes staan en hun advies strikt opvolgen.
Overleggen
Beperk interne overleggen, die niet noodzakelijk zijn, door deze uit te
stellen of te annuleren. Is een overleg toch noodzakelijk, kies dan voor een
andere vorm waarbij deelnemers niet bij elkaar hoeven te komen. Denk
aan een conference call of beeldbellen via Skype.
E-learning corona
Op het Leerplein is een eenvoudige e-learning beschikbaar over het
coronavirus, waarin wordt uitgelegd wat het virus betekent en waar je
rekening mee moet houden. Je vindt de e-learning op het Leerplein in de
catalogus door bij de zoekoptie ‘Corona’ in te vullen.
Timing Nieuwsflitsen
Team 19 doet haar uiterste best zo snel en accuraat mogelijk te
communiceren over de ontwikkelingen rondom het coronavirus bij SVRZ,
waaronder bijvoorbeeld nieuwe maatregelen. Het kan zijn dat een
Nieuwsflits aan het einde van de dag wordt verzonden. Heb je vragen over

de inhoud van een Nieuwsflits? Stel ze, als dat kan, pas de volgende dag
aan je teamleider.
Naar boven
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