Stappenplan Corona-situatie en maatregelen De Berkelhof oktober 2020
Gezien de dynamiek van het besmettingsgebeuren is dit stappenplan een handvat voor
Stichting De Berkelhof. De Berkelhof baseert dit alles op:
- actuele gebeurtenissen
- landelijk en/of regionaal nieuws en/of maatregelen vanuit het RIVM
- adviezen vanuit de GGD
- adviezen van de huisarts
- adviezen vanuit de AVG (Arts Verstandelijk Gehandicapten)
- adviezen vanuit de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)
Vanzelfsprekend worden bijzonderheden per situatie bekeken en ingeschat. De standaard
hygiëne rondom Corona is natuurlijk belangrijk en vanzelfsprekend.
Een klein crisisteam is bevoegd om beslissingen te nemen en tijdig de juiste maatregelen op
te starten. Dit team bestaat uit:
1. Directeur en/of teamleider zorg
2. Netwerk betrokkenen (cliëntenraad of aangewezen persoon)
3. Personeel (PVT of aangewezen persoon)
Het is belangrijk om de veiligheid en de snelheid van verdere verspreiding te voorkomen.
Om de snelle en betrouwbare communicatielijn te waarborgen ondersteunt de
secretaresse.

Een mogelijke besmetting op De Berkelhof vergt snelle en individueel gerichte actie. De
diversiteit van zorgvragen en de bijzonderheden van het gebouw moeten worden
meegenomen in keuzes en beslissingen.
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Toelichting op de codes:
Code

Situatie
Corona is aanwezig,
maar de cijfers in de
regio vallen mee. Er
zijn geen positieve
gevallen in de
omgeving.

Geel

Medewerkers en
netwerk van de
bewoners en
deelnemers worden
gevraagd bij klachten
thuis te blijven en zich
spoedig te laten
testen.

Maatregelen
 De dagbesteding voor bewoners en
deelnemers wordt gescheiden gehouden.
Deelnemers en bewoners kunnen elkaar in
de buitenlucht tegen komen en houden dan
1,5 meter afstand.
 Vervoer mag alleen als alle inzittenden een
mondkapje op hebben.
 Logeren, bezoek en contact hebben is
toegestaan – wel met documentatie/
verklaring triage.
 Bezoekers mogen niet in
gemeenschappelijke ruimtes komen.
 Bewoners kunnen deelnemen aan
verschillende activiteiten, mits er een geldig
hygiëneplan is en afstand houden mogelijk
is.
 Begeleiders hanteren en bewaken de
hygiënemaatregelen en werken in de
verschillende, gescheiden groepen, volgens
het rooster.
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Code

Situatie
De besmettingscijfers
lopen op en de
maatregelen vanuit
de overheid worden
aangescherpt.

Maatregelen
 Dagbesteding voor bewoners en
deelnemers wordt strikt gescheiden
gehouden. Dus ook geen contact in de
buitenlucht.
 Logeren, bezoeken en contact hebben is
toegestaan, maar alleen na overleg. Daarbij
documentatie/verklaring triage en de
volgende regels/adviezen:

Oranje

Er is geen besmetting
op De Berkelhof, maar
de cijfers gaan ook in
Berkelland en de
omliggende
1. Advies mondkapje te dragen bij logeren.
gemeentes omhoog.
2. Binnenshuis op De Berkelhof is het dragen
Medewerkers en
van een mondkapje voor bezoekers verplicht.
netwerk van de
bewoners en
3. Bezoekers mogen niet in de
deelnemers worden
gemeenschappelijke ruimtes komen.
gevraagd om bij
klachten thuis te
4. Niet meer dan twee bezoekers in de
blijven en zich spoedig persoonlijke ruimtes/appartementen.
te laten testen.
 Bewoners gaan niet meer naar activiteiten
Als mensen contact
toe die als kritisch gezien worden, zoals
hadden met iemand
groepssporten. Samen met de
die positief is getest
vertegenwoordigers en de
volgt er een
PB-er wordt er nagedacht over wat er
quarantaine.
belangrijk is en wat ook even kan worden
uitgesteld.
 Begeleiders werken binnen met
mondkapjes op. De juiste afstand is bijna
nergens te waarborgen.
 Begeleiders werken zo veel mogelijk met
dezelfde groepen.
 Wie kan werkt vanuit huis.
 Teamoverleg is digitaal.
 Overleg is met maximaal vier personen in
een grote ruimte.
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Code

Situatie

Maatregelen

Er zijn bevestigde
besmettingen in de
directe omgeving of
zelfs op De Berkelhof.

 Misschien moet de dagbesteding voor
externen dicht. Dat is afhankelijk van de
situatie. Wel moeten alle deelnemers en
het netwerk worden geïnformeerd en moet
worden overlegd hoe nu verder.

Misschien zijn er ook
concrete
verdenkingen na
contact met bevestigd
besmette personen
en moeten bewoners
en/of medewerkers
worden getest.
Rood

Alleen
verkoudheidsklachten
zijn nog geen reden
voor code rood.

 Logeren en bezoeken is alleen nog in
overleg en met de afgesproken
contactpersonen en de gedragsdeskundige
mogelijk.
Eisen hierbij zijn:
1. Aanmelden en het bezoek concreet
plannen met de begeleider. Eventueel
advies van de gedragsdeskundige
inwinnen.
2. Triage en gezondheidsverklaring invullen
en ondertekenen.
3. Verplicht een mondkapje dragen.
4. Triage vóór terugkomst.
 Wie in quarantaine is/moet mag geen
contact met anderen hebben. Wel wordt in
het individuele geval met de
gedragsdeskundige en betrokken arts
overlegd wat mogelijk is.
 Woongroepen zijn uit elkaar georganiseerd.
Koken en slaapdiensten zijn uitdagingen die
ter plekke per situatie moeten worden
opgelost.
 Medewerkers dagbesteding ondersteunen
het woongedeelte.
 Kwetsbare medewerkers (leeftijd en
algemene gezondheid) werken zo min
mogelijk met besmette bewoners.
 Groepsindelingen etc. naar inhoud kunnen
tijdelijk veranderen om de veiligheid en
zorgcontinuïteit te waarborgen.
 Overleg/vergadering etc. vindt niet meer
plaats, concentratie op het primaire proces.
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