Extra corona maatregelen, vanaf 20 december '21
Vanaf zondag 19 december zijn extra maatregelen van toepassing. Ook in onze organisatie moeten we
een aantal extra maatregelen nemen. Wij volgen hierbij de landelijke adviezen.

Wij willen de kans op verspreiding van het corona virus zo klein mogelijk houden voor onze cliënten,
medewerkers, vrijwilligers en familie/ naasten. Houd u dus extra goed aan de maatregelen, ook thuis.
Voor iedereen geldt:
-

Bij (verkoudheids-)klachten: doe een zelftest en bij twijfel: ga testen bij de GGD
Houd onderling zo veel als mogelijk 1,5 m. afstand (met cliënten, bezoek, medewerkers etc.)
Bij zitplaatsen aan een tafel: onderling 1,5 meter vrijhouden
Was uw handen regelmatig en adviseer cliënten om dit ook te doen
Regelmatig ventileren, 3x per dag het raam een kwartiertje openzetten.

In het Zorgcentrum:
-

Bezoekers, vrijwilligers, medewerkers dragen een mondkapje, tenzij men zit en onderling
afstand kan houden
Voor bezoekers: volg het landelijk advies om een zelftest te doen bij bezoek
Bewoners kunnen in huis zonder mondkapje rondlopen en blijven zo veel mogelijk op de eigen
afdeling. Bij gebruik van de lift niet meer dan 2 personen per keer
Maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag (met uitzondering van de kerstdagen, maximaal 4
bezoekers wanneer 1,5 meter afstand gehouden kan worden)
Schoolgaande kinderen s.v.p. niet op bezoek komen
Bezoek gaat naar de eigen kamer van de bewoner of gebruikt een zitje op de afdeling, geen
bezoekers in de huiskamers s.v.p.

Restaurant, kapper, activiteiten:
-

De grote zaal wordt alleen gebruikt voor het restaurant, met afstand tussen bewoners van de
verschillende afdelingen en enkele ouderen van buiten het Zorgcentrum
Activiteiten vinden plaats op de eigen afdelingen
De kapper is helaas gesloten gedurende de komende weken

Bij cliënten thuis: Verpleging, verzorging en hulp bij het huishouden:
-

Draag een mondkapje en probeer zo veel als mogelijk onderling 1,5 m. afstand te bewaren
Regelmatig de ruimte ventileren; goed handen wassen

Dagbesteding Irene, Rijsenhout, Wijkpunt Kudelstaart:
-

De ruimte voor en na de activiteit goed ventileren
Stoelen met onderlinge afstand van 1,5 m.
Handen wassen/ gebruik handalcohol bij binnenkomst
Bij vervoer met de bus van het Zorgcentrum, graag mondkapjes dragen;

Inloop activiteiten: zijn gesloten, tenzij de begeleiding bezoekers heeft uitgenodigd,
Maatwerk activiteiten:
-

check bij ophalen of binnenkomst of de bezoeker geen (verkoudheids-) klachten heeft;
bij de activiteiten is het streven onderling afstand te houden.

