Coronavirus – hoe gaan we er mee om in de zorg
Alleen samen krijgen we corona onder controle
Stichting Klimkoord volgt de berichtgeving vanuit het kabinet, het RIVM en GGD nauwgezet en past
hierop het beleid steeds aan.
Binnen onze organisatie zijn dit de maatregelen die we vanaf de start van het coronavirus treffen:
•

•

•

•
•

•

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.
We volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD, zoals regelmatig en zorgvuldig handen
wassen, papieren handdoekjes en zakdoekjes gebruiken, 1.5 meter afstand bewaren, een
mondkapje dragen in publieke binnenruimten en geen fysiek contact als dat niet nodig is.
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.
Als een cliënt 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 (of alleen op afstand) 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.

Extra maatregelen i.v.m. lockdown
Een lockdown brengt aanscherping van het beleid met zich mee. Hieronder hoe dit zich in de praktijk
vertaalt.
Welke zorg mag geleverd worden?
De behandelingen, individuele begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie mag gewoon
gegeven worden, beeldschermzorg heeft de voorkeur waar mogelijk. Indien er zorg is vanuit de
Jeugdwet die normaal gesproken op school wordt gegeven, mag dit omgezet worden in de
thuissituatie van de klant, ook weer bij voorkeur via beeldschermzorg.
De soorten zorg die niet noodzakelijk uitgevoerd moeten worden in deze lockdown periode, worden
uitgesteld tot er weer versoepelingen van de maatregelen zijn.
De logeeropvang, de vakantie-/zaterdaggroep en schooluitvaller groepen blijven open voor
kwetsbare kinderen, waarbij de noodzaak is om deze voort te zetten, dan wel er ouders zijn met een
vitaal beroep. Is de begeleiding met name gericht op het aanleren sociale vaardigheden dan zijn
zij welkom in de periode dat de lockdown niet meer van toepassing is.

15 december 2020

Pagina 1 van 2

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 hygiëne in praktijkruimten
Extra maatregelen voor praktijkhouders zijn met name gericht op hygiëne. Denk aan:
•
•
•
•
•
•

mogelijkheid tot handen wassen of ontsmetten
elk uur deurknoppen poetsen;
de WC vaker reinigen;
nagaan waar mogelijk fysiek contact kan zijn en passende maatregelen nemen;
niet gaan werken bij verkoudheid en koorts, laat je dan testen;
mondkapjesplicht wanneer 1.5 meter afstand niet geborgd kan worden.

Voor alle actuele maatregelen verwijzen we naar: rijksoverheid.nl
Bij (milde) klachten
Kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen die last hebben van gezondheidsklachten moeten thuisblijven
en laten zich bij voorkeur testen. Gezondheidsklachten zijn bijvoorbeeld: niezen, keelpijn, loopneus,
hoesten of verhoging en/of koorts.
Bij bewezen besmetting (van huisgenoot) met het coronavirus
In geval van besmetting met het coronavirus, danwel besmetting van een huisgenoot, 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 het
RIVM en de 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 de maatregelen rond het coronavirus is te vinden op de site van de Overheid:
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
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