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Belangrijke informatie
Op 27 februari is in Nederland de eerste besmetting met het coronavirus geconstateerd.
Daarnaast hebben we te maken met een griepepidemie.
Het Coronavirus heeft uiteraard ook onze aandacht. We stemmen met de GGD Gelderland
Zuid af over het Coronavirus. Bij Zorgcentra De Betuwe volgen we de adviezen van de GGD
op. Wij vragen iedereen extra alert te zijn in deze periode van griep en het Coronavirus.
Influenzaprotocol
Indien een cliënt koorts heeft en klachten van hoesten en benauwdheid, is het aannemelijk
dat het veroorzaakt wordt door een griepvirus. Wanneer cliënten een griepachtig beeld
hebben, worden in afstemming met de Specialist Ouderengeneeskunde of de huisarts de
juiste maatregelen getroffen. Handel hierbij volgens actuele richtlijnen hoe te handelen bij
griep.
Wat als…
Indien er aanleiding is om een cliënt te verdenken van besmetting met het Coronavirus, dan
is het zaak dat er contact wordt gelegd met een arts. Dit doe je als medewerker van
Zorgcentra De Betuwe. Dit geldt alleen als:
• Een cliënt griepachtige verschijnselen heeft
• EN recent in een van de landen waar het coronavirus zich heeft verspreid, is geweest
OF de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe
coronavirus.
Hygiëne
Hand- en hoesthygiëne zijn in deze periode extra belangrijk.
• Was de handen regelmatig en goed. Zeker voor én na bezoek aan een cliënt. Een
duidelijke instructie voor het goed wassen van de handen vind je HIER.
• Hoest en nies in je elleboog of in een papieren wegwerpzakdoek.
• Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van de neus en gooi deze in de afvalbak na
gebruik.
• Stimuleer handhygiëne bij de cliënten.
• Bezoekers die griepklachten hebben, raden we aan niet op bezoek te komen.
Veel gestelde vragen
1. Ik ben ziek, maar heb niet het Coronavirus. Wat moet ik doen?
Kun je niet werken? Laat dit dan direct weten bij je team zoals altijd en vraag
verzuimverlof aan via het formulier op ons Intranet.

Zorgcentra De Betuwe
0800 - 77 33 444 (gratis)
Postbus 225, 4100 AE Culemborg

info@stzdb.nl
www.zorgcentradebetuwe.nl

BIC ABNANL2A
IBAN NL44ABNA0465542247

2. Ik vermoed dat ik het Coronavirus heb, wat moet ik doen?
Bel met je huisarts of de GGD voor overleg. Neem na het overleg contact op met ons
via coronavirus@stzdb.nl. Wij zullen indien nodig daarna telefonisch contact met je
opnemen.
3. Wanneer moet je vanwege het Coronavirus thuis blijven?
Dit hoeft vooralsnog niet. Alleen als je dit advies van de GGD hebt gekregen.
4. Hoe snel kun je genezen na een besmetting?
Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen
sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis of verpleeghuis zijn
opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (soms weken).
Vragen?
Alle actuele informatie vind je op de website van het RIVM. Check de site Zorg voor Beter of
neem contact op met de kwaliteitsverpleegkundige van je locatie of de wijkverpleegkundige
van jouw team. Je kunt ook kijken op www.intranet.zorgcentradebetuwe.nl/corona of mailen
naar het coördinatieteam Coronavirus via coronavirus@stzdb.nl.
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