MAATREGELEN DECEMBER 2021

Algemeen
•
•
•
•
•
•

We doen dit samen!
Care+ volgt de algemene maatregelen van de overheid.
De basisregels gelden voor iedereen, spreek elkaar aan als iemand
afwijkt van de afspraken.
Ben alert op klachten bij jezelf, je collega’s en de zorgvragers.
Afspraken met externe zijn digitaal. Kan dit niet? Dan overleg je met
je teamleider.
Zorgvragers gaan zoveel mogelijk zelf naar de teststraat.

Aanvulling begeleiding thuis
•
•

•

•

•

•

Begeleiding is op afstand, tenzij: …
De tenzij is altijd met goedkeuring van de leidinggevende.
Als er na goedkeuring een fysiek begeleidingsmoment plaatsvindt dan:
- Heb je vooraf telefonisch contact om te controleren of de zorgvrager
klachtenvrij is. Bij klachten of twijfel wordt het fysieke bezoek omgezet
naar een digitale afspraak.
- Het begeleidingsmoment is bij voorkeur buiten. Kan dit niet?
Dan is begeleiding binnen onder de volgende voorwaarden:
o Draag een mondkapje tijdens het verplaatsen in de ruimte.
o Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
o Houdt 1,5m afstand.
o Ventileer de ruimte.
Je gebruikt je uren om contact te hebben met de zorgvrager en het
op orde maken van de zorgdossiers.
Tijd over? Deze gebruik je voor de modules in de GGZecademy af te
maken, positieve gezondheid e.d.
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn af te halen op kantoor. Of
buiten werktijden bij locatie Helden of Belfeld. Bel van te voren even
naar de locatie.
Elke vrijdag is er om 13 uur een digitale bijeenkomst om alle coronagerelateerde zaken te bespreken en weekendafspraken gezamenlijk
af te stemmen.
Het kan voorkomen dat je nodig bent in de 24 uurs zorg, je bent
gekoppeld aan een vaste locatie waar er in geval van
roosterproblemen een beroep op je gedaan wordt.
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Aanvulling beschermd wonen
•
•
•
•
•
•
•
•

Je voert elke dag de acties op de extra poetslijsten uit.
Je neemt meteen contact op met je leidinggevende als je klachten
signaleert bij een zorgvrager.
Je houdt zoveel mogelijk 1,5m afstand van bewoners.
Je houdt altijd 1,5m afstand van collega’s. Dus niet samen in een
auto of overdracht op kantoor.
Er komen maximaal vier bezoekers per dag, mits zij klachtenvrij zijn.
Dit houden we bij op de bezoekersregistratielijst.
Je doet een klachtencheck als bewoners terugkomen van bezoekjes
aan hun netwerk.
Je draagt zoveel mogelijk een mondkapje tijdens je werk.
Je stimuleert de zorgvragers bij hun persoonlijke hygiëne.

Aanvulling kantoor
•
•
•
•
•
•

Het kantoor is gesloten.
We werken zoveel mogelijk thuis.
Is een bezoekje aan kantoor echt noodzakelijk? Dan kan dit na
aanvragen bij Maartje.
Je laat je werkplek gedesinfecteerd achter.
Externe afspraken zijn zoveel mogelijk op afstand.
We ontvangen geen externe partijen op kantoor.

Vragen?
Neem contact met ons op:
info@care-plus.nl of 0475 – 76 91 48.
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