Vanaf 17 maart zijn tot nader bericht al onze woonzorgcentra van Savant Zorg gesloten. Hierbij
gelden een aantal (aangevulde) uitzonderingen:
•

Uitzondering is er voor de mantelzorger die (een deel van de) zorg komt overnemen.

•

Uitzondering is er voor bezoek aan een terminale cliënt. Dit gaat in overleg met de zorg.

•

Uitzondering is er voor een beperkt aantal structurele vrijwilligers die zelf niet in de
kwetsbaarste groep vallen en geen gezondheidsklachten hebben.

•

Uitzondering is er voor nieuwe bewoners (bij grote urgentie en geen
koorts/verkoudheidsklachten) binnen de zorgwoningen waar geen besmetting is.

•

Bezoekers die uitzonderlijke toegang krijgen, worden op een lijst gezet en krijgen een
bezoekersbadge bij de ingang. Hierdoor is het duidelijk dat zij toestemming hebben om op
een afdeling aanwezig te zijn of om iets te brengen tot aan de voordeur van een
appartement.

Let op: Huishoudelijke ondersteuning kan op de locaties blijven komen. Dat geldt ook voor andere
ondersteunende medewerkers.
Zorgverlening
Om de continuïteit van zorg te borgen en het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden,
voeren we alleen de noodzakelijke zorg uit. Dit betekent:
•

De huishoudelijke ondersteuning maakt individuele afspraken met de cliënt.

•

Thuisbegeleiding komt alleen bij urgente situaties en neemt zo nodig telefonisch contact op.

•

De specialist ouderengeneeskunde komt indien nodig en stemt telefonisch af met de
contactpersoon.

•

Familiegesprekken op locaties worden uitgesteld.

•

We douchen de bewoners alleen indien nodig 1x per week.

Dit alles doen we om het risico op besmetting te verminderen.
Hygiëne en beschermende maatregelen
De nieuwste richtlijnen voor zowel extramuraal als intramuraal, zijn beschikbaar voor alle
medewerkers. Hierin zijn de actuele inzichten van RIVM en GGD verwerkt. Deze houden we op
inhoud bij. Bij veranderingen plaatsen we opnieuw een nieuwsbericht.
Wanneer je in de praktijk te maken krijgen met een huisarts of GGD die een afwijkend advies geeft,
neem je bij twijfel contact op met de calamiteitendienst via telefoonnummer: (0492) 572 115.
Beschermende middelen zijn schaars. Ga er zorgvuldig mee om. Wij doen ons best om de voorraad
steeds aan te vullen. Samen gaat het ons lukken!
Onrust
De uitbraak van het coronavirus leidt tot vragen, angst en onrust bij de betrokkenen. Goede
informatievoorziening is daarbij erg belangrijk. Wij communiceren via Savant Plein/ONS en e-mail.

Daarnaast werken we momenteel aan een lijst met vragen en antwoorden. We baseren ons daarbij
steeds op de meest actuele inzichten van het RIVM.
Namens Crisisteam Corona van Savant Zorg.

Met vriendelijke groet,
Savant Zorg

