
 

 Indien mogelijk hanteer telefonisch contact en/of beeldbellen. Bij een medische of psychiatrische noodzaak 

blijf Face to Face contacten houden: 

Beschermd Wonen is een kwetsbare doelgroep (psychiatrische indicatie), om die reden is het van belang dat de 

klanten Face to Face contact blijven houden. Dit met inachtneming van de 1,5 meter afstand de bovenstaande 

voorschriften. 

 

 Bovenstaande richtlijnen zijn leidend in contact met klanten – derden 

Naast veiligheid (voor medewerkers en klanten, derden) is continuïteit van zorg voor onze klanten essentieel. Het 

is van belang dat de werkzaamheden kunnen doorlopen met inachtneming van de nodige 

veiligheidsoverwegingen. Leef daarom bovenstaande voorschriften en de 1,5 meter afstand na. Informeer ook 

klanten over deze voorschriften (voorlichting en preventie). 

 Informeer bij klanten of zij verkouden zijn, hoesten of koorts hebben.  
Bij aanwezigheid van één van bovenstaande verschijnselen gaat de afspraak Face to Face niet door.  
Maak in dit geval gebruik van telefonisch contact, FaceTime of Conferencecall (telefonisch gesprek met meerdere 
betrokkenen) zodat de continuïteit van zorg geborgd is en blijft. 
Vraag klanten ook om jou standaard te informeren indien zij één van de klachten vertonen zodat de afspraak face 
tot face niet doorgaat maar in plaats daarvan via telefoon of beeldbellen. 
 

 Ben je als medewerker zelf verkouden of hoest je, heb je koorts?  Heeft 1 van je gezinsleden koorts? 
o Als je niet ziek bent (verkoudheidsklachten, hoesten), blijf toch thuis. Meld je niet ziek in dit geval maar 

maak zoveel mogelijk gebruik van telefonisch contact, FaceTime, Conferencecall. 
o Als je niet ziek bent maar 1 van je gezinsleden heeft koorts, meld je dan niet ziet maar maak zoveel 

mogelijk gebruik van telefonisch contact, FaceTime, Conferencecall. 
o Ben je ziek? Meld je dan wel ziek. 

 

 Externe afspraken (klanten, collega’s, verwijzers en privé): 
Er geldt een verbod tot samenkomst van 3 of meer dan 3 personen (groepen) tot 1 juni a.s. 
Maak zoveel mogelijk gebruik van telefonisch overleg, FaceTime, Conferencecall. En maak geen fysieke afspraken. 



MEMO Beschermd Wonen locatie Zintri Zorggroep -  geldig t/m 31 maart 2020 
 

 Verkorte werktijden (er is hier géén sprake van thuisblijven, wel aangepaste werktijden en 

werkvormen) 

 

We zijn maximaal 6 uur per dag aanwezig op de locatie 

Er mag 1 iemand tegelijk aanwezig zijn op het steunpunt 

We zijn declarabel (en je schrijft wat je gewend bent of wat je daadwerkelijk ingezet hebt) 

Onze bereikbaarheid blijft hetzelfde, alleen dan telefonisch 

 

 

• Specifieke hygiënevoorschriften op de locatie, in omgang met klanten 

Voor alle afspraken, ga je bij klanten na, of zij hoesten, niezen of koorts hebben. Mocht dit het geval 

zijn, is er geen fysiek contact. Je kunt wel beeldbellen of bellen.  

Alle groepsmomenten worden gecanceld 

Externe afspraken worden geannuleerd, tenzij dit een spoedoverleg is en van (groot) belang. 

 

• Schoonmaakinstructies op locatie door het team 

Op het steunpunt worden dagelijks de deurklinken, lichtknopjes, kranen ed, 3x per dag 

gedesinfecteerd (aftekenlijst!) 

 

• Instructie en voorlichting klanten in het kader van hygiëne 

Alle klanten krijgen uitleg rondom hygiëne (aftekenlijst!) en de manier van werken 

 

  



MEMO rondom Corona-virus 

 

Afgelopen dagen zijn wij benaderd door onze directie om de maatregelen vanuit de RIVM in 

acht te nemen. Je eigen begeleider zal onderstaande mondeling met je doornemen. 

 

Wat is er aan de hand 

 

Dit zegt het RIVM: “Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. 

De meeste patiënten zijn in Italië geweest of hebben contact gehad met een bevestigde 

patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht 

wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan 

of er sprake is van verspreiding in de provincie, start het RIVM een onderzoek”. 

 

 

Bij klachten thuisblijven 

Om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen, vraagt het RIVM de 

inwoners bij verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts, of een combinatie van deze klachten, 

sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven. We 

vragen je deze richtlijnen te volgen.  

Heb je bovenstaande klachten, meld je dan ziek bij je school, werk, dagbesteding en bij 

begeleiding.  

 

We vragen je de oproep van het RIVM serieus te nemen. Blijf thuis en als je twijfels hebt over 

je gezondheid neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of met de GGD 

 

Wat houdt dit concreet in t.a.v. begeleidingscontacten 

 

 Begeleiding gaat voor de afspraak na of je: 

hoest, niest of koorts hebt 

 Mocht dit het geval zijn, is er geen fysiek contact met begeleiding. De afspraak kan opgezet 

worden in beeldbellen of bellen.  

 Alle groepsmomenten worden geannuleerd. 

 Externe afspraken worden geannuleerd, tenzij dit een spoedoverleg is en van (groot) belang. 

 Voor de afspraak met begeleiding was je je handen. 

 Begeleiding is minder fysiek aanwezig op het steunpunt. We zijn telefonisch te bereiken 

 Begeleiding heeft de opdracht gekregen hun werktijd te verkorten. Dit betekend dat je 

(tijdelijk)minder begeleidingsuren fysiek krijgt dan je gewend bent. 

 

Hygiëne 

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen, zijn: 

(Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken, 

schrijft het RIVM. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen!) 

Het zijn:  



Was je handen regelmatig 

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

Gebruik papieren zakdoekjes 

Geen handen schudden bij begroeting 

 

 


