Beste medewerker van PSW,

(25-3)

Het Coronavirus verspreidt zich snel in Nederland. Iedereen maakt zich grote zorgen en dat is
begrijpelijk. Niemand weet namelijk precies hoe het een en ander verder zal verlopen. Het RIVM en
de GGD's houden de situatie strikt in de gaten en zorgen voor permanente updates. PSW valt onder
de veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg. Hierin zijn de gezondheidsorganisaties, GGD en
ziekenhuizen vertegenwoordigd.
Een aantal zaken willen wij graag met jullie delen:
1. Zorg dat je continu op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en
bezoek zelf regelmatig de website van PSW en het RIVM. Op de algemene website van PSW
(www.psw.nl) staat een knop die je verwijst naar onze (tijdelijke) Coronapagina. Hier is veel
PSW-specifieke informatie rondom het Coronavirus te vinden.
2. Maatregelen worden alleen op stichtingsniveau aangepast, dus maak geen eigen beleid.
Uiteraard kan het zo zijn dat op onderdelen voor jouw groep/cliënt je eigen beslissingen
doorslaggevend zijn, maar volg daarbij de grote lijn zoals die voor de stichting geldt. Neem je
beslissingen altijd in overleg met je leidinggevende.
3. Vanaf dinsdag 17 maart zijn alle PSW locaties (behalve de WBC’s) gesloten. Wat dit betekent
voor de cliënten van dagbesteding, werk, junior en ambulant, lees je op onze website.
4. PSW heeft een continuïteitsplan. We zitten nu in fase 3. Dit houdt in dat we momenteel
alleen nog zorg verlenen aan cliënten waarbij dat noodzakelijk is. Op de WBC’s na, ligt de
focus hierbij op digitale ondersteuning: beeldbellen. De richtlijn die we hierin hanteren, is
dat we alleen naar cliënten en/of gezinnen gaan als er niemand in het gezin ziek is en het
echt noodzakelijk is om daar fysiek aanwezig te zijn. Uiteraard worden alle
hygiënemaatregelen (zoals afstand bewaren, hoesten/niezen in elleboog en zorgvuldig
handen wassen etc.) hierbij toegepast.
5. Volgende fases in het continuïteitsplan (met de maatregelen die daarbij horen) zijn ook al
beschreven. We schalen op naar fase 4 als dat nodig is. Uitgangspunt is dat de zorg in de
WBC's te allen tijde door moet gaan. Als we in het uiterste noodscenario komen, gaan alle
inzetbare medewerkers ondersteunen bij de woongroepen, ook medewerkers van Centraal
Bureau, administratieve krachten en anderen. Uiteraard informeren we iedereen als we naar
een volgende fase in het continuïteitsplan gaan. Ook wat de daarbij behorende stappen zijn,
zullen we dan communiceren.
6. Overleggen worden vanaf nu digitaal gevoerd of uitgesteld. Indien fysiek contact écht
noodzakelijk is, dan wordt een passende afstand (van 1,5 tot 2 meter) gehanteerd. Grote
bijeenkomsten zijn niet toegestaan.
7. PSW trainingen /scholingen zijn geannuleerd tot minimaal 6 april.
8. Het blijft van groot belang dat de hygiënemaatregelen goed toegepast worden en dat
ruimtes die gebruikt zijn, regelmatig gelucht worden. Dit geldt ook voor de cliëntkamers op
de WBC’s.

9. Continuïteit voor de meest kwetsbare groep cliënten binnen PSW staat vanaf nu centraal (bij
alle medewerkers van PSW)! Dit betekent dat we iedereen in gaat zetten waar de zorg
momenteel het hardste nodig is. Dit kan consequenties hebben voor de inzet van jou als
medewerker van PSW.
10. Mochten jullie hinder ondervinden bij de aanschaf van ontsmettingsmiddelen en/of
bijvoorbeeld handalcohol, meldt dit dan bij je teamleider. Die zal het weer doorgeven aan
Jet Vinken – manager Wonen.
11. Heb je twijfels over of je momenteel als zorgverlener mag komen werken? Omdat je je
bijvoorbeeld niet lekker voelt of met een Corona patiënt in contact bent geweest? Bekijk
dan het stroomschema ‘thuisblijven of werken’ op onze website.
12. Voor zwangere vrouwen of mensen met een kwetsbare gezondheid (zoals COPD of diabetes
patiënten) hanteren wij het overheidsbeleid. Zo lang er geen besmetting op de groep is, loop
je geen gevaar. Indien er wel een besmetting is, kijken we per individu naar geschikte
maatregelen. Dit gaat in overleg met je teamleider en Jet Vinken. Voor meer informatie, zie
het veelgestelde vragen document op onze website.
13. Beperk verloven en reizen (naar het buitenland), voor zover dit nog mogelijk is. Indien je
toch wilt gaan, ga dan de dialoog met je teamleider/manager aan.

Duur maatregelen
Bovenstaande besluiten zijn van kracht tot maandag 6 april. Daarna worden deze heroverwogen. We
beseffen dat deze maatregelen een grote impact hebben op zowel medewerkers als cliënten. We
zijn echter van mening dat dit in relatie tot de huidige ontwikkelingen van het Coronavirus
noodzakelijk is.
Vragen?
Heb je algemene vragen over de genomen maatregelen? Dan verwijzen we je graag door naar onze
website: www.psw.nl Wij verwachten dat iedereen de website dagelijks bekijkt zodat je continu op
de hoogte bent van het laatste nieuws.
Mocht je specifieke vragen hebben, dan kun je contact opnemen met je teamleider.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie inzet en medewerking.

