Raad van Bestuur
Bezoekadres Breda:
Liesboslaan 2
Bezoekadres Tilburg:
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Onderwerp:

richtlijnen m.b.t. Coronavirus

Referentie:

elb 20.041

Telefoon:

0900 – 8122 (keuze 1 wijkverpleging)
088 – 1175510 (intramuraal planbureau)

Breda, 11 maart 2020

Beste lezer,
Binnen onze organisatie communiceren wij veelvuldig over de ontwikkelingen en richtlijnen in het kader van het coronavirus. Gezien het feit dat jij ook regelmatig werkt in een
van onze wijkteams of op een van onze locaties, willen we jou ook op de hoogte brengen
van de richtlijnen die wij volgen.
We vinden het heel erg belangrijk dat medewerkers gezond blijven. Daarom willen we
ook graag dat jij je gezondheid goed in de gaten houdt. Daarbij geeft de RIVM het advies
aan mensen in Noord-Brabant om extra alert te zijn. Let daarom op het volgende:
1. Het RIVM geeft het advies aan zorgmedewerkers in Noord-Brabant om bij verkoudheid/luchtwegklachten én koorts thuis te blijven. Als dit het geval is, dan kun je niet
werken.
2. Heb je lichte verkoudheidsklachten, maar géén koorts: neem dan contact op met je
aanspreekpunt van je wijkteam of intramuraal planbureau (als je werkt op een locatie) en bespreek wat je het beste kunt doen. Indien je niet in contact geweest bent
met een besmet persoon of uit risicogebieden komt, kun je bij lichte klachten gewoon
werken. Belangrijk is dat je zelf heel goed de hoest- en nies hygiëne handhaaft en
niet in intensief contact moet komen met zeer kwetsbare cliënten (denk aan chemotherapie, verlaagde weerstand).
Als je twijfelt of je ziekteverschijnselen kunnen passen bij het Coronavirus, kijk dan
eerst op www.thuisarts.nl en neem dan, indien nodig, contact op met je huisarts.

Thebe staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Stichting Zorggroep West- en Midden-Brabant onder nummer 41105788

3. Ben je de laatste twee weken in contact geweest met (mogelijk) besmette personen
of teruggereisd uit een gebied waar het coronavirus is geconstateerd (check de risicogebieden op www.rivm.nl/coronavirus), houd dan je gezondheid in de gaten. Let
hierbij op de volgende punten:
•

Als je binnen twee weken na contact of terugkeer uit een risicogebied lichte
gezondheidsklachten (verkoudheid, hoesten) hebt, blijf dan thuis om uit te
zieken, houd afstand van andere mensen en meld dit dan telefonisch bij je
aanspreekpunt van je wijkteam of intramuraal planbureau.

•

Als je gezondheidsklachten erger worden (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten), dan moet je thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts en dit telefonisch melden bij je aanspreekpunt van je
wijkteam of intramuraal planbureau.

•

Als je gezondheidsklachten hebt en in een risico gebied bent geweest of contact hebt gehad met (mogelijk) besmette personen, meld dit dan ook bij je
uitzend- of bemiddelingsorganisatie, zodat ook zij weten dat je tijdelijk niet in
de zorg kunt werken. Het voorkomen van verspreiding van het virus is van
groot belang.

•

Als je geen gezondheidsklachten hebt en je hebt in je werkzaamheden direct
contact met cliënten, neem dan eerst contact op met je aanspreekpunt van je
wijkteam of intramuraal planbureau. Deze kan in overleg met jou, de bedrijfsarts en andere betrokkenen inschatten of het nodig is dat je thuis blijft of dat
je werkzaamheden worden aangepast.

•

Als je geen gezondheidsklachten hebt en je hebt in je werk geen direct contact
met cliënten, dan kun je gewoon naar je werk gaan.

We vertrouwen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je hierover toch nog
vragen? Neem dan contact op met je aanspreekpunt van je wijkteam (indien rechtstreeks
telefoonnummer niet bekend is, dan kun je dit opvragen via ons telefoonnummer 0900 8122/ keuze 1 wijkverpleging) of met het intramuraal planbureau; 088 – 1175510.
Met vriendelijke groet,
namens de raad van bestuur

M. Megens MHA

2

