Laatste nieuws Corona-Virus
UPDATE 11 MAART
Hierbij weer een update over de ontwikkelingen van het Corona-virus en de maatregelen die SWZ
neemt. Het Crisis Management Team komt dagelijks bij elkaar om de laatste ontwikkelingen te
bespreken.
Hieronder vind je informatie over





Advies inzet zorgmedewerkers Coronavirus
Hoe om te gaan met bezoek van ouders, vrijwilligers en leveranciers?
Aanvullende informatie over annulering bijeenkomsten t/m 22 maart
Activiteitencentra en dagbestedingslocaties

Advies inzet zorgmedewerkers Coronavirus
De VGN heeft samen met VWS, het RIVM en andere zorgbranches een advies geschreven over de
inzet van zorgmedewerkers die niet in het ziekenhuis werken.
Waarom is er een aangepast advies voor zorgmedewerkers?
Vitale infrastructuren (o.a. ziekenhuizen en zorginstellingen) dienen in stand gehouden te worden.
De zorgverlening moet door kunnen gaan.
SWZ volgt dit advies. Hieronder voor ons kort de belangrijkste punten.
Voor (zorg)medewerkers die NIET een risicogebied hebben bezocht of GEEN contact hebben gehad
met patiënten met een corona-infectie geldt:



Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is geen reden om thuis te blijven.
Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts: thuisblijven, in overleg met werkgever.
Koorts is bij >38 graden.

Voor (zorg)medewerkers die WEL een risicogebied hebben bezocht of WEL in aanraking zijn
geweest met een patiënt met een corona-infectie geldt:



Je hebt GEEN verkoudheidsklachten OF hoesten OF koorts. Dan ga je gewoon aan het werk.
Heb je WEL verkoudheidsklachten EN/OF hoesten EN koorts: Dan blijf je thuis. Je hebt contact met
de werkgever en eventueel wordt er getest.

Wanneer kunnen (zorg)medewerkers weer aan het werk?


Mensen met bovengenoemde klachten moeten thuisblijven tot ze 24 uur niet meer hoesten en geen
koorts hebben.

Hoe om te gaan met bezoek van ouders, vrijwilligers en leveranciers?


Wij vragen ouders, verwanten en vrijwilligers om onze locaties zo min mogelijk te bezoeken, alleen
indien noodzakelijk.



Wij vragen leveranciers om nu niet te komen tenzij de continuïteit van de zorg en de bedrijfsvoering
in het gedrang komt.
Deze informatie vind je ook op https://www.swzzorg.nl/welke-maatregelen-neemt-swz-tegen-hetcorona-virus/.

Annulering bijeenkomsten t/m 22 maart
De reden dat wij gisteren hebben besloten om alle bijeenkomsten/evenementen t/m 22 maart te
annuleren, is omdat:



Het sociale verkeer zoveel als mogelijk beperkt moet worden (sociale onthouding)
Het verstandig is om bij alle ‘verzamelingen van mensen’ je af te vragen of dit absoluut noodzakelijk
is voor de continuiteit van zorg en bedrijfsvoering. Zo niet, dan niet laten doorgaan.

Activiteitencentra en dagbestedingslocaties
SWZ ziet dagbesteding als een vorm van zorgverlening. De zorg moet doorgaan, vandaar dat wij de
activiteitencentra en dagbestedingslocaties NIET sluiten.
Verder gelden hier de afspraken zoals eerder gecommuniceerd:


Indien een cliënt klachten heeft van verkoudheid OF hoesten OF koorts, stuur deze cliënt terug naar
huis.

========================================================================
====
Heb je een vraag?
Heb je een vraag, stuur deze dan naar het Crisis Management Team (CMT), corona@swzzorg.nl of
bel naar 088-799 8080 tijdens kantooruren (09.00 -17.00 uur).
Informatie





De actuele richtlijnen die SWZ aanhoudt
Berichtgeving aan medewerkers
Informatie vanuit het RIVM
Veelgestelde vragen en antwoorden

Het Crisis Management Team (CMT) bestaat uit Jody Cath, Nita Scheepers, Yvonne den Exter,
Bertine van Winkel, Hans Poppelaars, Rianne Kessels, Nannie Bouwmans en Ineke van den Berg.

