Welke maatregelen neemt Valkenhof?
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, gelden binnen Valkenhof (voor
iedereen) de volgende hygiëneregels:
•

Was je handen regelmatig en minimaal 20 seconden (en droog ze goed af); volg
hierin het ‘Protocol Handhygiëne’ van Valkenhof (op iProva)

•

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

•

Gebruik papieren zakdoekjes (en gooi deze direct weg).

•

Geef elkaar geen hand, maar… een glimlach kan altijd.

•

Kom niet onnodig dicht bij elkaar in de buurt

Heb je klachten of symptomen van het coronavirus?
Heb je koorts én luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen
14 dagen in een van de volgende gebieden geweest: China (inclusief: Macau en Hongkong),
Singapore, Zuid-Korea, Iran, De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, EmigliaRomagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië?
•

blijf dan thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Meld je ziek volgens
de ziekmeldingsprocedure van Youforce.

•

neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD. De huisarts
en GGD overleggen of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is. Bel met de
huisarts als de klachten erger worden.

Heb je géén klachten of symptomen?
Heb je geen klachten of symptomen? (of je wel of niet in één van de hierboven vermelde
gebieden bent geweest, maakt hierbij niet uit):
•

dan heeft het geen zin om je preventief te laten testen.

•

let dan - zoals altijd - goed op je hygiëne (conform hierboven vermelde
hygiëneregels).

•

werk dan gewoon volgens je rooster.

•

maar heeft iemand in je naaste omgeving gezondheidsklachten en komt hij/zij
uit een gebied waar COVID-19 heerst? Houd dan afstand tot deze persoon en
laat deze persoon contact opnemen met de huisarts of lokale GGD. Zo lang niet
duidelijk is dat deze persoon COVID-19 heeft, zijn werk en school gewoon mogelijk
voor jou.

•

maar ben je een huisgenoot van een patiënt mét COVID-19? Blijf dan thuis en
volg de adviezen van de GGD!

Gezien de besmetting van een docent van het summa college is onderstaande beleid
van valkenhof.
Extra info voor stagiaires/ studenten Summa College
De stagiaires/studenten van het Summa College die op woensdag 4 maart 2020 les
hadden op de Willem de Rijkelaan van de besmette medewerker van het Summa
College volgen het advies van het Summa College en gaan uit voorzorg de komende weken
niet naar hun stage-adres. Alle overige studenten hebben geen contact gehad met de
besmette medewerker, er bestaat dus ook geen enkel risico dat zij door haar besmet zijn
geraakt. Zij kunnen dus wel gewoon naar hun stage-adres komen.
Dit geld dus ook voor flexmedewerkers!
Het is de eigen verantwoordelijkheid voor de betreffende medewerkers om de richtlijnen op
te volgen. Wij willen jullie als contactpersonen vragen hier extra alert op te zijn en ons tijdig
te melden wanneer er voor vervanging gezorgd moet worden.

