Routekaart

voor het stap voor stap versoepelen van de Corona
maatregelen in de woonzorglocaties van Icare*
Fase

1

Tot 15 juni

Fase

2

15 juni-medio juli

Fase

3

Vanaf medio juli

Fase

4

Datum wordt
later bekend

Bezoek
E r is één vaste
bezoeker per bewoner
welkom.
B
 ezoek komt alleen
op afspraak en volgt
de bezoekregels
nauwkeurig op.

E r zijn per bezoekmoment 2 vaste
bezoekers tegelijk welkom. Deze 2
bezoekers mogen meerdere keren
per week op bezoek komen.
B
 ezoekers maken vooraf
een afspraak en volgen de
bezoekregels op.

B
 ewoners mogen meerdere bezoekers
ontvangen, meerdere keren per week.
B
 ezoekers worden geregistreerd en
houden zich aan de locatie specifieke
afspraken. We houden ons aan de 1,5 m
richtlijn.

E r zijn geen
beperkingen meer
voor bezoek.
A
 ls er nog geen
vaccin is, blijven we
ons aan de 1,5 meter
richtlijn houden.

B
 ehandelaren werken waar
mogelijk op afstand.
B
 ehandelaren werken waar nodig
op locatie op indicatie van de arts.

B
 ehandelaren werken waar mogelijk op
afstand.
B
 ehandelaren werken waar nodig op
locatie (onder voorwaarden).

B
 ehandelaren werken
op locatie, zoals
voorheen.

V
 anaf 1 juli zijn vrijwilligers weer
1 op 1 actief bij ondersteuning
van de bewoners.

V
 rijwilligers zijn ook aanwezig in de
huiskamers, ze ondersteunen met hun
aanwezigheid onze zorgmedewerkers.

V
 rijwilligers zijn weer
actief op onze locaties
zoals voorheen.

E r is per locatie 1 vaste kapper
welkom.
O
 verige contactberoepen op
indicatie van de arts/behandelaar.
Z oveel mogelijk 1 vaste persoon
per locatie.

W
 e beperken de contactberoepen niet
langer tot 1 vast persoon.

C
 ontactberoepen worden
weer uitgevoerd op de
locaties zoals voorheen.

A
 ctiviteiten worden op de
woning georganiseerd, met eigen
medewerkers van de woningen
en met de dagbestedingscoaches,
beweeg- en muziekagogen.

A
 ctiviteiten worden op de woning
georganiseerd, met eigen medewerkers
van de woningen en met de
dagbestedingscoaches, beweeg- en
muziekagogen en vrijwilligers.

V
 anaf 1
september worden
groepsactiviteiten,
zoals kerkdiensten,
weer georganiseerd.

O
 nderhoudsmedewerkers zijn op
locatie voor noodzakelijke klussen.
N
 aasten kunnen de was voor
bewoners verzorgen.
Fietsen met bewoner door bezoek
of vrijwilliger is mogelijk

O
 nderhoudsmedewerkers zijn weer welkom
op locatie.
W
 as weer door eigen locatie of familie.
V
 erhuizen van inboedel bewoner met
maximaal 2 personen.
O
 verleden bewoners kunnen opgebaard
worden in hun eigen appartement.
L everanciers brengen spullen in de locatie.
R
 estaurantbezoek op locatie weer mogelijk.

Behandelaren (bijvoorbeeld fysio- en ergotherapeuten)
B
 ehandelaren werken
zoveel mogelijk op
afstand.
B
 ehandelaren werken
alleen op locatie op
indicatie van de arts.

Vrijwilligers
V
 rijwilligers zijn zo min
mogelijk aanwezig op
de locatie. Alleen voor
zorggerelateerde taken
of als vaste bezoeker.

Contactberoepen (bijvoorbeeld kappers, tandartsen en pedicures)
E nkel op medische
indicatie.

Activiteiten
A
 ctiviteiten worden op
de woning georgani
seerd, zoveel mogelijk
met eigen medewerkers
van de woningen.

Overige
O
 nderhoudsmedewerkers
zijn op locatie voor
noodzakelijke klussen.

* De datum waarop de volgende fase ingaat, kan verschillen per locatie en kan alleen als het Coronavirus onder controle blijft.
Wijzigingen in deze routekaart zijn mogelijk als de situatie daar om vraagt. Deze versie is van 10 juni 2020.

Gedurende
alle fases houden
wij ons samen aan
de richtlijnen van
het RIVM.

www.icare.nl

