AANGEPASTE AFSPRAKEN
OMTRENT CORONA VIRUS
WE HANTEREN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM,
GGD EN STICHTING BEZINN.
• Calidad heeft iemand die deze richtlijnen blijft
monitoren en eventueel introduceert op de groepen.

VOORZORGMAATREGELEN CALIDAD
• Op 12 november zijn er weer nieuwe maatregelen
aangekondigd omdat de besmettingen en de
ziekenhuisopnames stijgen.
• Het personeel dient voordat zij de groep op gaan,
schone, net gewassen kleding aan te hebben.
• De deurknoppen, wc’s, douches en de tafels en
stoelen worden meerdere keren per dag
schoongemaakt.
• Het personeel moet zich houden aan de hygiëne
code. Verder houden we ons binnen Calidad aan de
basisregels van het RIVM.
• We kunnen met de bewoners op activiteit, we
proberen drukke plekken te vermijden en
houden ons aan de 1,5 meter maatregel.
• Wanneer er een kind/jongere ziek is op de groep dan
moeten we ervoor kiezen om de groep in quarantaine
te zetten. Het personeel die voornamelijk aan deze
groep werkt blijft ook verbonden aan deze groep en
zal niet ingezet worden op andere groepen, mits het
niet anders kan, zoals bij personeelstekort of een
crisissituatie.
• Indien een medewerker of bewoner coronagerelateerde klachten heeft, laat deze zich testen
bij de GGD en blijft deze thuis.

AFSPRAKEN OMTRENT BEZOEK EN NAAR
HUIS GAAN
• Bezoek is toegestaan, tot een maximum van
4 bezoekers per dag en waarbij de 1,5 meter
afstand hanteren. Ouders/verzorgers moeten
buiten wachten bij het halen en brengen van
deelnemers/bewoners.
• Deelnemer/bewoner kan niet naar huis indien er in
de thuissituatie sprake is van corona of coronagerelateerde klachten.
• Een deelnemer/bewoner mag ten alle tijden terugkomen op Calidad tenzij: de deelnemer/bewoner
klachten heeft, of in aanraking is geweest met
iemand die positief getest is. In dat geval moet er
eerst negatief getest worden op Corona.
• Bij terugkomst wordt er gevraagd naar corona
gerelateerde klachten.

AFSPRAKEN OMTRENT DAGBESTEDING
• Deelnemers van de dagbesteding kunnen alleen
deelnemen indien zij klachtenvrij zijn.

AFSPRAKEN OMTRENT AMBULANTE
BEGELEIDING
• Rondom huisbezoeken ambulant volgen wij het
protocol van de gemeenten. Zie hiervoor de
website van de gemeenten.
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