Coronavirus – hoe gaan we er mee om in de zorg
Coronavirus een zorg erbij?
Het Coronavirus geeft veel onrust in Nederland en daarbuiten. Op 12 maart heeft het kabinet al
diverse maatregelen afgekondigd. Ook binnen Stichting Klimkoord volgen we de berichtgeving vanuit
het kabinet en vanuit de RIVM en GGD. Het is zeker een zorg erbij, want het is van belang om goed
na te denken over besmettingsgevaar en om extra hygiënemaatregelen te nemen.
Binnen onze organisatie zijn de volgende maatregelen genomen:
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•

•
•

•

•

•

•

Er zijn twee medewerkers die de ontwikkelingen en het beleid nauwkeurig bijhouden en de
richtlijnen van het RIVM en de GGD opvolgen en communiceren naar de medewerkers en
aangesloten zelfstandigen, zodat alle zorgverleners op de hoogte zijn.
Als zorgorganisatie willen we de risico’s voor iedereen zo klein mogelijk houden. Als
zorgverleners of medewerkers milde klachten krijgen als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn
of koorts, dan komen ze niet naar het werk. We hebben ook enkele zorgverleners paraat
staan om in te vallen waar noodzakelijk, mede om de zorg continuïteit zoveel mogelijk te
kunnen waarborgen.
Individuele begeleiding voor schooluitvallers, behandelingen en alle individuele begeleiding
thuis gaan gewoon door, tenzij zij onderdeel zijn van een risicogroep, dan moet dat eerst
goed afgestemd worden of ondersteuning echt noodzakelijk is. Als cliënten uit voorzorg thuis
willen blijven, respecteren we deze keuze. Verkouden zorgverleners vragen wij om niet aan
het werk te gaan.
Als cliënten of iemand in hun gezin verkouden is, veel hoest of koorts heeft, dan vragen wij
hun om ons te informeren en de zorg waar mogelijk te laten vervallen of uitstellen.
Als cliënten of iemand in hun gezin of nabijheid last heeft van luchtwegproblemen of
onderdeel uitmaakt van een grotere risicogroep, zoals ouderen, dan bespreken we of de
begeleiding op de thuislocatie wel of niet kan plaatsvinden.
Cliënten die koorts hebben of getroffen zijn door het Coronavirus, krijgen in principe zolang
ze ziek zijn géén zorg tenzij dit noodzakelijk is om behandeling en begeleiding in een
ziekenhuis of thuis te borgen. Extra hygiënemaatregelen en het dragen van een mondkapje
stellen we daarbij verplicht.
De zaterdagopvang, logeeropvang, speelgroepen en algemene groepsbegeleiding sluiten hun
deuren en zijn uitsluitend open voor ouders die een “vitaal beroep” hebben (zie lijst RIVM).
In overleg is er individuele begeleiding in noodgevallen mogelijk.
De innoVaria, Ouder Contact Avonden en andere grotere bijeenkomsten en vergaderingen
die niet noodzakelijk zijn gaan niet door. Ook gaan we zelf niet naar bijeenkomsten waar veel
mensen samenkomen. Geplande trainingen gaan in sommige gevallen door als online
Webinar.
We volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD, zoals regelmatig en zorgvuldig handen
wassen, papieren handdoekjes en zakdoekjes gebruiken en geen fysiek contact als dat niet
nodig is.

Scholen die dicht zijn
Nu er scholen dichtgaan, stopt de begeleiding die op deze scholen geboden wordt via Stichting
Klimkoord. Als een jeugdige door de sluiting op een andere locatie opvang krijgt, is begeleiding op die
locatie op dezelfde tijdstippen wel bespreekbaar, evenals individuele begeleiding thuis indien de zorg
via de Jeugdwet verloopt. Ondersteuning voor de dag invulling en dagstructuur kunnen we op
afstand (telefonisch) aanbieden.
Extra ondersteuning thuis
Voor onze doelgroep zijn veranderingen soms ook een bron van extra zorg en gedragsproblemen in
de thuis situatie. Voor extra begeleiding en ondersteuning (telefonisch) of evt. extra ondersteuning
thuis is het mogelijk om af te stemmen met onze zorgcoördinatoren via het indienen van een
terugbelverzoek via email naar info@klimkoord.nl. Individuele begeleiding voor schooluitvallers,
behandelingen en alle individuele begeleiding thuis gaan gewoon door. Als cliënten uit voorzorg thuis
willen blijven, respecteren we deze keuze.
Extra hygiënemaatregelen (bron RIVM):
Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:
•
Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen
met een papieren handdoek.
•
Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
•
Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen en gooi ze direct weg.
•
Geen handen schudden.
Kinderen die last hebben van milde gezondheidsklachten moeten thuisblijven. Milde
gezondheidsklachten zijn bijvoorbeeld: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of temperatuur
verhoging tot 38 graden.
Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Bij lichte verhoging wordt
Paracetamol aangeraden volgens de online huisartsen, maar laat vooral uw eigen huisarts hierin
adviseren.
Bij bewezen besmetting met het Coronavirus:
Afhankelijk van ernst van de klachten blijft iemand thuis in quarantaine of wordt diegene in isolatie in
het ziekenhuis behandeld. Vanuit Stichting Klimkoord wordt de zorg tijdelijk gestaakt, tenzij er een
specifieke noodzaak is om zorg te leveren in samenspraak met de RIVM en GGD.
In thuisquarantaine staat iemand onder toezicht van het RIVM en de GGD en geldt een duidelijke set
regels: thuisblijven, geen bezoek binnenlaten - behalve de arts - en geen pakketjes aannemen. Alles
om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.
Meer informatie
Meer informatie over het Coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
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