31-3-2020 Richtlijnen m.b.t. de verzorging van een cliënt met een door arts vastgestelde
(verdenking) Corona

1.VERZORGING/MAATREGELEN ZIEKE CLIËNTEN
Verzorging van een cliënt wonen die griepverschijnselen heeft: hoge koorts (boven 38
graden), hoesten en/of luchtwegproblemen en soms zijn er ook andere verschijnselen.
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Neem contact op met de huisarts en bespreek de verschijnselen.
Aangeven/bespreken of cliënt verhoogde kans heeft op risico’s en eventueel
virusremmer krijgt voorgeschreven. Extra risico kan bv zijn: diabetes, COPD, slechte
afweer etc.
Meld de cliënt ziek bij de teamleider indien mogelijk, anders zo snel mogelijk de
volgende dag of maandag na een weekend. Als het de eerste client op de groep met
Corona verschijnselen is, zal de teamleider een test aanvragen. In de weekenden
doet de Bereikbaarheidsdienst dat. De teamleider informeert vervolgens de
manager.
Bij het vermoeden van een Corona besmetting, verblijft de cliënt in zijn/haar eigen
appartement/studio. De ruimte moet regelmatig gelucht/geventileerd worden.
De cliënt en de directe huisgenoten worden geïnstrueerd over hygiëne maatregelen.
Bij alle contacten en de verzorging van de client met Corona, worden persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt, zie verderop voor aanwijzingen.
Ook voor de andere cliënten op de groep worden er PBM gebruikt. Deze worden wel
op een andere manier gebruikt, ook dit lees je verderop.
Zorg dat de contactmomenten heel dicht bij de cliënt (bv tijdens verzorging) zo kort
mogelijk zijn. Neem verder minimaal een afstand van 1,5 meter in acht.
Linnengoed en kleding van de cliënt kunnen gewoon in de wasmachine gestopt
worden maar dienen op minstens zestig graden gewassen te worden met een
volledig wasprogramma.
Sanitaire voorzieningen kunnen huishoudelijk gereinigd worden.
Oppervlakken in de kamer van de zieke cliënt, die door lichaamsvloeistoffen kunnen
zijn besmet (lichtknoppen, deurknoppen etc.), moeten dagelijks extra gereinigd en
gedesinfecteerd worden.

Meerdere zieken binnen de locatie met (verdenking) Corona en eventuele verplaatsing
naar Horn
Zolang het kan, worden de cliënten in hun eigen appartement begeleid. Probeer deze zones
vrij te houden van andere mensen. Mochten er meerdere zieken komen, verspreid over
diverse locaties of als een client niet begeleidbaar is in het eigen appartement omdat hij/zij
daar niet blijft, dan kan overwogen worden om client(en) te verplaatsen naar het
trainingshuis van PSW Junior of het Logeerhuis.

Dit is nu nog niet operationeel maar kan elk moment in gebruik genomen worden.
•
•

Adres trainingshuis; Bergerweg 35B in Horn
Adres Logeerhuis; Bergerweg 23M in Horn

Bij beide huizen is een kleine voorraad aan eerste levensbehoeften. Etenswaren etc. uit
beide huizen kunnen gebruikt worden. Deze voorraad dient aan het einde wel weer
aangevuld te worden.
Ook PBM zijn aanwezig voor de eerste dagen. Daarna kan de teamleider via een bestelroute
extra PBM bestellen. De teamleider dient eerst met manager Wonen te overleggen voor
cliënten verplaatst worden naar een van bovenstaande adressen. De sleutel kan opgehaald
worden op Magdalenastraat 3 in Heythuysen.

2. GEBRUIK BESCHERMENDE HULPMIDDELEN BIJ CORONA BESMETTING
31 Maart 2020

Cliënt met corona verblijft in quarantaine op zijn/haar kamer
Bij ieder contactmoment trek je aan (haren vast):
•
•

•

•

Handschoenen (eenmalig gebruik, weggooien in dichtgeknoopt plastic zakje), deze
als eerst aan doen en als laatste uit doen.
Mondkapje: chirurgisch keel/neusmasker volstaat (mondkapje kun je 3-4 uur in
totaal op hebben). Tijdens 1 dienst gebruik je 1 mondkapje. Als je het mondkapje
niet op hebt, bewaar je dit in een afgesloten plastic zakje op de kamer van de cliënt,
dicht bij de deur. Let op; Mondkapje bij de elastiekjes vastpakken, niet de voorkant
aanraken!!! Bij het einde van de dienst, mondkapjes verzamelen in afgesloten zak,
deze worden opnieuw gesteriliseerd.
Spatbril op (deze kan door meerdere mensen blijvend gebruikt worden, na ieder
gebruik reinigen met 70% alcohol of in een heet sopje). Als ze beschadigd zijn:
weggooien.
Schort met lange mouwen (deze gebruik je tijdens je hele dienst. Als je klaar bent bij
cliënt, schort linksom uittrekken en op kamer cliënt hangen. Zodra je opnieuw naar
binnen gaat, schort weer aan doen. Aan het einde van je dienst de schort in een
afgesloten plastic zak weggooien).

Cliënten woonachtig in dezelfde groep verblijven in de groep niet verplicht op hun kamer
Tijdens intieme verzorging (douchen, tandenpoetsen, toiletgang etc.) gebruik je:
•
•

handschoenen (eenmalig)
1 schort (halterschort zonder mouwen) per dienst per cliënt, hangt op kamer van
cliënt

•

•

mondkapje, (chirurgisch mond /neus masker). Per dienst gebruik je 1 mondkapje bij
alle cliënten welke niet ziek zijn (tussendoor bewaren in afgesloten plastic zakje).
Mag dus bij meerdere cliënten gebruikt worden.
Spatbril (deze kan door meerdere mensen gebruikt worden, na ieder gebruik
reinigen met 70% alcohol of in een heet sopje). Als hij beschadigd is gooi je hem weg.

Woonruimte:
Klinken, lichtknoppen enz. dagelijks reinigen met 70% alcohol of een zo heet mogelijk sopje
als er geen alcohol 70% voorhanden is.
Begeleiding blijft in dezelfde groep, niet onderling wisselen tijdens een dienst. Niet bij
elkaar op bezoek. Laat zo veel mogelijk één persoon de verzorgingsmomenten doen.
Hiermee bespaar je BPM materialen.

3.BESTELLEN PERSOONS BESCHERMENDE MIDDELEN (PBM)
31 maart 2020

Alleen de teamleider kan de benodigde PBM doorgeven aan het WBC in Echt. Hij/zij heeft hier een
berekeningsmodel voor. In Echt leggen ze de benodigde spullen voor de teamleider klaar. De
teamleider regelt vervolgens vervoer om de benodigde middelen op te laten halen. Door de week
kan Marc Jansen gebeld worden, uitdrukkelijke voorkeur voor overdag. Zijn telefoonnummer is 0620 06 38 79. Eventueel kan ook Maurice Gorissen gebeld worden op: 06- 57 93 67 78

