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Algemene informatie
Doelstelling
Het voorkómen van verspreiding van Coronavirus (COVID-19).
Doelgroep
Alle medewerkers, cliënten, bezoekers, familie en vrijwilligers.
Ziektebeeld
Koorts (>38⁰C)of een koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen.
Spierpijn, hoofdpijn. Na 2-7 dagen droge hoest, dyspneu (benauwdheidsklachten) soms diarree.
Dag 7-10 verslechtert soms het ziektebeeld.
Besmettingsweg
Overdracht van mens op mens* vooral via druppels (tijdens hoesten, niezen) of mogelijk door
direct contact met lichaamsvloeistoffen (sputum, feces) van een besmettelijke cliënt.
*Het risico op besmetting is afhankelijk van de fysieke afstand tot de bron (nl. 2 meter) en de
tijdsduur van het contact.
Algemene instructie
 Vermijd aan-hoesten/-niezen!
 Instrueer alle medewerkers, cliënten, bezoekers, familie en vrijwilligers t.b.v. een goede
hoest-/nieshygiëne:
o Gebruik een papieren zakdoek of hoest in de plooi van de elleboog
o Hoest/nies met afgewend gezicht
o Gebruik een zakdoek éénmalig
o Gooi de zakdoek direct na gebruik weg
o Was hierna de handen met water en zeep OF
o Handen desinfecteren met handdesinfectans
 Benadruk het belang van handhygiëne! Controleer of de juiste handhygiëne faciliteiten
aanwezig zijn op de juiste locaties. Overweeg handdesinfectans bij de ingang(en).
 Wees alert op (griep-)symptomen bij cliënten en medewerkers
 Client met COVID-19 als laatste verzorgen! Tijdens verzorging blijft de deur gesloten.
 Vermijd indien mogelijk het schudden van handen.
 Verzoek is om na een bezoek linea recta naar de uitgang te gaan zonder een tour door het
huis te maken.
Benodigdheden
 Vloeibare zeep en handdesinfectans
 Papieren handdoekjes
 Niet-steriele handschoenen
 FFP2 indien voorradig, anders FFP1 mondneusmasker
 Isolatieschort met lange mouwen
 Veiligheidsbril
 Schoonmaakmaterialen
 Oppervlaktedesinfectans
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Werkwijze bij mogelijke (of bevestigde) besmetting van een
medewerker met coronavirus
Mogelijke besmetting
Voor de actuele criteria van een (mogelijke) besmetting met het Coronavirus: check de site van
het RIVM. Deze criteria worden soms aangepast, vandaar dat wij deze hier niet vermelden.
Melden van (mogelijke) besmetting
Indien voldaan wordt aan bovenstaande criteria, dient de medewerker
1. telefonisch contact op te nemen met de huisarts
2. meldt zich ziek bij het zorgteam
3. vult het ziekmeldformulier in via intranet
4. stuurt een mail naar coronavirus@stzdb.nl. Er wordt dan telefonisch contact opgenomen
door de casemanager duurzame inzetbaarheid.
De medewerker moet de adviezen van de GGD of huisarts opvolgen.
Als blijkt dat een medewerker negatief getest is op het Coronavirus en dus niet besmet
is, dan benadrukken we het verzoek dat de medewerker zich weer hersteld meldt zodra
hij/zij daartoe fysiek in staat is. Dit omdat tijdens een eventuele uitbraak al het personeel
hard nodig is.
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