COVID-RICHTLIJNEN VALUAS ZORGGROEP
•
•
•
•

•

De richtlijnen zijn opgesteld door de directie, in samenspraak met de medisch
adviseur infectiepreventie, de cliëntenraad, de locatiemanagers en onze COVIDverpleegkundigen.
Wij hanteren als basis de Handreiking Bezoekregeling Verpleeghuizen.
Wij beschouwen de bewoners op een locatie als één groep.
Aanpassingen van de richtlijnen kunnen door de locatiemanager, samen met de
directie van Valuas en in afstemming met onze Medisch Adviseur Infectiepreventie
en de Cliëntenraad worden doorgevoerd.
Medewerkers met symptomen die kunnen duiden op een besmetting met het
COVID-19 virus moeten zich laten testen en mogen niet op locatie komen.

BEZOEK
Voor bezoek geldt dat zowel de bewoner als de bezoeker vrij is van lichamelijke
klachten die kunnen duiden op een besmetting met het COVID-19 virus. Ook geldt
dat beiden de afgelopen 14 dagen niet in contact zijn geweest met een bewezen
coronapatiënt.
Het bezoek én zijn/haar huisgenoten zijn vrij van klachten die duiden op COVID-19.
Blijkt dit niet zo geweest te zijn, dan graag melden tot 14 dagen terug.
Bezoekersregistratie blijft voorlopig noodzakelijk.
De duur van de ontmoeting kan gereguleerd zijn.
Het bezoek houdt 1,5 meter afstand tot andere personen en houdt zich aan alle
voorgeschreven hygiëne-eisen.
Bij een vastgestelde besmetting worden alle bewoners en medewerkers PCR-getest
en geldt er een bezoekersstop voor de hele locatie. Deze maatregel is nodig omdat
we de bewoners als één groep zien die met het oog op kwaliteit van leven niet langer
de 1.5 meter hanteren. Dus 1 besmet, is allen verdacht.
Bij een besmetting kan een ontmoetingsstop worden ingesteld voor die locatie.
PROCEDURE BIJ ONTVANGST
•
•
•
•

Bij aankomst ondergaat elke bezoeker een corona-triage (check). Bij de ingang wordt
een mondmasker aangereikt. Deze moet worden gedragen.
Voor bezoek dat eerder positief op COVID-19 is getest geldt dat zij voorafgaand aan
een bezoek minimaal 24 uur klachtenvrij en bij voorkeur 14 dagen na de besmetting.
Bij twijfel of de bezoeker vrij is van COVID-19 symptomen of als de bezoeker zich niet
houdt aan de (hygiëne)instructies, kan de toegang worden ontzegd.
Bezoek vindt plaats in het appartement van de bewoner of in een andere ruimte
buiten aanwezigheid, of in de tuin.
BIJ BEZOEK AAN DE BEWONER

•

Tijdens het bezoek wordt 1,5 m afstand gehouden en draagt de bezoeker een
mondmasker. De bezoeker mag het mondmasker in het appartement van de
bewoner afzetten wanneer deze optimaal gevaccineerd is (14 dagen na laatste prik).
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BUITEN DE LOCATIE
•
•

•

De bewoner, bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger voldoen aan de algemeen
geldende voorwaarden voor bezoek.
De bewoner, bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger houden gedurende de
ontmoeting, de reis (auto), de wandeling of andere activiteit 1.5 meter afstand tot
elkaar en tot andere personen. Indien de 1.5 meter regel niet gehanteerd kan
worden dient er een mondmasker gedragen te worden. Dit geldt ook bij het duwen
van een rolstoel.
Drukke plekken worden vermeden.

(VERDENKING OP) COVID-BESMETTING
•
•
•
•

Bij klachten die kunnen duiden op een besmetting met het COVID-19 virus wordt de
bewoner getest: altijd PCR en eventueel een sneltest. De bewoner moet uit voorzorg
in quarantaine. Contactpersonen van de bewoner worden ingelicht.
Bij een positieve uitslag worden ook contactpersonen van overige bewoners ingelicht
zonder specifiek te zijn over wie er besmet is.
Bij een negatieve PCR-testuitslag blijft de bewoner in quarantaine totdat er 72 uur
geen klachten/symptomen meer aanwezig zijn. Bij aanhoudende klachten wordt er
enkele dagen later opnieuw getest.
Beperkt bezoek mag worden ontvangen indien deze alle instructies opvolgt en de
toegewezen (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen draagt.
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FASE ROOD (ERNSTIG TOT ZEER ERNSTIG)
De kans op een besmetting is aanzienlijk.
Het aantal besmettingen in de omgeving is hoog.
Bezoek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 bezoekers per dag per bewoner
2 bezoekers per keer bij volledige vaccinatie van bewoner
Bewaart altijd 1,5 m afstand.
Krijgt een gezondheidscheck bij aankomst.
Houdt zich aan RIVM-richtlijnen.
Er zijn geen kruisende lijnen van bezoekers.
Maximale groepsgrootte conform landelijke richtlijnen.
Het dragen van een niet-chirurgisch mondmasker is verplicht.
Bij zorg is het bezoek niet in dezelfde ruimte als waar zorg wordt verleend.

Medewerkers
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijven PBM gebruiken.
Houden 1.5 m afstand.
Mogen bij klachten niet doorwerken.
Medici en paramedici werken volgens RIVM-richtlijnen en beroepsvereniging.
Vrijwilligers zijn welkom, bij voorkeur gevaccineerd, en houden zich aan alle regels.
Leveranciers houden zich aan de RIVM-richtlijnen en die van hun beroepsgroep.
Er is een vaste medewerker voor voorraadbeheer beschermingsmiddelen.
Vrijwilligers dragen ook PBM
Er wordt regelmatig getraind op gebruik PBM.

Bewoners
•
•
•
•
•
•
•

RIVM-richtlijnen worden gevolgd.
Houden 1,5 m afstand van elkaar.
Kunnen naar buiten gaan.
De vitale functie worden gemeten bij klachten.
Worden bij klachten altijd getest met PCR en eventueel met een sneltest.
Moeten na een bezoek aan familie of elders, 5 dagen in quarantaine.
Hoeven bij volledige vaccinatie niet in quarantaine na een bezoek elders.
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