Handreiking routekaart maatregelen risiconiveaus COVID-19 Icare intramuraal (versie 20-11-20)
De situaties ‘Waakzaam, Zorgelijk en Ernstig en Zeer ernstig’ zijn gelijk aan de risiconiveaus van de overheid. Wij houden ons in alle situaties aan de richtlijnen
van het RIVM.
Van uitbraak is sprake als er 1-2 bevestigde COVID-19 bewoners zijn op één woning/afdeling. Bij beschermd wonen is er sprake van een uitbraak bij 1
bevestigde COVID-19 bewoner per woning.
Quarantaine wordt ingezet als (een) bewoner(s) met een persoon met bevestigde COVID-19 onbeschermd in contact is geweest.
Per locatie in het rayon kan het verschillen in welke situatie de locatie zich bevindt.
Een uitbraak/quarantaine kan op één woning of afdeling plaatsvinden, waardoor de overige woningen/afdelingen van de locatie zich in een andere situatie blijven
bevinden, met daardoor andere maatregelen.
Dit document is een handreiking. Het management kan te allen tijde besluiten hiervan af te wijken indien dit nodig is voor veilige zorg.

Waakzaam

Zorgelijk

Voor iedereen op locatie geldt:
·
·
·

Houd 1,5 meter afstand.
Draag in de gehele locatie een
medisch mondneusmasker.
Houd je aan de hygiënemaatregelen.

Ernstig /Zeer ernstig

Voor iedereen op locatie geldt:
·
·
·

Houd 1,5 meter afstand.
Draag in de gehele locatie een
medisch mondneusmasker.
Houd je aan de hygiënemaatregelen.

Uitbraak / Quarantaine
Voor iedereen op locatie geldt:

Voor iedereen op locatie geldt:
·
·
·

Houd 1,5 meter afstand.
Draag in de gehele locatie een
medisch mondneusmasker.
Houd je aan de hygiënemaatregelen.

·
·
·

·

Bezoek
·

·
·
·
·
·
·
·

·

Bezoekers doen een
gezondheidscheck voor
bezoek en laten NAWgegevens achter voor bronen contactonderzoek.
Bezoek komt met maximaal 2
personen per bezoekmoment.
Bezoek is conform afspraken
locatie en met borging 1,5
meter.
Bezoek draagt een medisch
mondneusmasker in de
gehele locatie.
Bezoek vindt plaats in eigen
kamer.
Bewoner is vrij om met
bezoek naar buiten te gaan.
Het meebrengen van
cadeautjes en huisdieren is
toegestaan.
Stervensfase: meerdere
bezoekers per dag mogelijk,
maximaal 2 bezoekers per
bezoekmoment, in
afstemming met arts/
zorgmedewerker.

Behandelaren
Behandelaren werken op
locatie.

Bezoek
·

·
·

·
·
·
·
·
·

·

Vrijwilligers
·

Reguliere inzet vrijwilligers op
locatie, met
groepsactiviteiten.

·

Reguliere inzet
contactberoepen.

·

·

Activiteiten
·
·
·

Dagactiviteitencentra
·
·

Volledig open.
Cliënten maken gebruik van
regulier vervoer met
mondkapje (dragen zelf zorg
voor aanschaf). Voor
noodsituatie liggen er
mondkapjes in de bus.

·
·

·
·
·
·
·

Thuiswerken indien mogelijk,
op locatie indien nodig.
Op meerdere woningen/
afdelingen werken mag.
Bij meerdere werkgevers
werken, mag.
Ondersteunende diensten
volgen Icare beleid.
Overleggen zoveel mogelijk
digitaal.
Overleggen op locatie volgens
richtlijnen.

·

Volgens scholingsplannen en
studenten weer op school.
Waar mogelijk digitaal, waar
nodig op locatie.

·
·
·
·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

Onderhoudsmedewerkers
werken op locatie.
Leveranciers brengen spullen
in de locatie.
Restaurantbezoek op locatie
is mogelijk.
Cliëntbesprekingen (MDO,
zorgleefplan) bij voorkeur
telefonisch/digitaal. Indien
nodig op locatie.
Naasten kunnen de was voor
bewoners verzorgen.
Overleden bewoners kunnen
opgebaard worden in hun
eigen appartement.
In/verhuizen van inboedel
bewoner met maximaal 2
personen.
Auditoren en externe
bezoekers zijn op afspraak
welkom.

·
·
·

·
·

Vrijwilligers worden 1 op 1
ingezet voor: ondersteuning
bewoners, activiteiten en
bezoek binnen en buiten.

(Zoveel als mogelijk) 1 vaste
kapper en pedicure op
locatie, op maximaal 1 locatie
per dag.
Overige contactberoepen op
indicatie van de arts/
behandelaar. Zoveel mogelijk
1 vast persoon op locatie, op
maximaal 1 locatie per dag.
Activiteiten
Agogen en
dagbestedingscoaches
werken op locatie.
Geen groepsactiviteiten.
Wel huiskamer en 1-op-1
activiteiten.
Dagactiviteitencentra
Cliënten maken zoveel als
mogelijk gebruik van regulier
vervoer.
Is open voor zover mogelijk
binnen de maatregelen.

Thuiswerken indien mogelijk,
op locatie indien nodig.
Op meerdere woningen/
afdelingen werken mag.
Bij 1 werkgever werken.
Ondersteunende diensten
volgen Icare beleid.
Overleggen zoveel mogelijk
digitaal.
Overleggen op locatie volgens
richtlijnen.

·

Praktijkgerichte lessen/
toetsingen en BHV op locatie.
Overige scholingen digitaal.

·
·

·

·
·
·
·

Onderhoudsmedewerkers
werken op locatie.
Leveranciers brengen spullen
in de locatie.
Restaurantbezoek door
bewoners op locatie is
mogelijk indien de richtlijnen
gevolgd kunnen worden.
Cliëntbesprekingen (MDO,
zorgleefplan) bij voorkeur
telefonisch/digitaal. Indien
nodig op locatie.
Naasten kunnen de was voor
bewoners verzorgen.
Overleden bewoners kunnen
opgebaard worden in hun
eigen appartement.
In/verhuizen van inboedel
bewoner met maximaal 2
personen.
Auditoren en externe
bezoekers zijn op afspraak
welkom.

Behandelaren
Behandelaren werken waar
mogelijk op afstand.
Behandelaren werken waar
nodig op locatie, op
medische- /welzijnsindicatie
van de arts.

·

Vrijwilligers worden minimaal
ingezet, alleen voor
zorggerelateerde taken of
bezoek.

·

1 vaste kapper en pedicure
op locatie, op maximaal 1
locatie per dag.
Overige contactberoepen op
indicatie van de arts/
behandelaar. 1 vast persoon
op locatie, op maximaal 1
locatie per dag

Bezoek
·

·
·
·

·
·

·
·

·

·
·
·

Activiteiten
Agogen en
dagbestedingscoaches
werken op 1 locatie per dag.
Geen groepsactiviteiten.
Wel huiskamer en 1-op-1
activiteiten.

·
·

·

·
·
·
·
·
·
·

Cliënten waar nodig maken
gebruik van regulier vervoer.
Intake nieuwe cliënten weer
mogelijk, voor zover mogelijk
binnen de coronamaatregelen.
Cliënten verzorgd wonen
kunnen op medische- of
welzijnsindicatie naar het
dagactiviteitencentra.
Werkplek intramuraal
Thuiswerken indien mogelijk,
op locatie indien nodig.
Werken zoveel mogelijk 1
woning/afdeling per dag.
Bij 1 werkgever werken.
Manager komt op locatie.
HBO-Vgg komt waar nodig op
de woning.
Ondersteunende diensten
volgen Icare beleid.
Overleggen vinden digitaal
plaats.

·

·

Noodzakelijke scholingen op
locatie.
Overige scholingen digitaal.

·

Enkel op medische indicatie.

·

Agogen en
dagbestedingscoaches
werken op afstand (dus niet
fysiek) op de woning/afdeling
van de uitbraak.

Activiteiten

Dagactiviteitencentra
·
·

·
·
·

·
·
·
·

Onderhoudsmedewerkers zijn
op locatie voor noodzakelijke
klussen.
Leveranciers brengen spullen
buiten de locatie.
Restaurantbezoek stopt.
Cliëntbesprekingen (MDO,
zorgleefplan) bij voorkeur
telefonisch/digitaal. Indien
nodig op locatie.
Naasten kunnen de was voor
bewoners verzorgen.
Overleden bewoners kunnen
opgebaard worden in hun
eigen appartement.
In/verhuizen van inboedel
bewoner met maximaal 2
personen.
Bezoek van auditoren en
externen wordt zoveel als
mogelijk beperkt.

Alleen toegankelijk voor
cliënten met eigen vervoer.
Cliënten maken geen gebruik
van gemeenschappelijke
ruimtes op locatie.

Werkplek intramuraal
·
·
·
·
·
·
·

·

Overige
·

Vrijwilligers worden niet
ingezet, behalve als bezoeker.

Contactberoepen

Scholing
·

Behandelaren werken op
afstand.
Behandelaren werken alleen
op locatie op medische- /
welzijnsindicatie van de arts.
Bezoek aan andere locaties
van behandelaren betrokken
bij een uitbraak wordt zo veel
mogelijk beperkt.
Vrijwilligers

Dagactiviteitencentra
·

Bezoekers doen een
gezondheidscheck voor
bezoek en laten NAWgegevens achter voor bronen contactonderzoek.
Bezoek alleen op afspraak.
Maximaal 1 bezoeker per
bewoner per dag.
Bezoek is conform afspraken
locatie en met borging 1,5
meter.
Bezoek draagt persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Bezoek vindt plaats in eigen
kamer of in daarvoor
bestemde ruimte.
Naar buiten gaan is voor de
bewoner niet mogelijk.
Stervensfase: meerdere
bezoekers per dag mogelijk,
maximaal 2 bezoekers per
bezoekmoment, in
afstemming met arts/
zorgmedewerker.

Behandelaren
·

Contactberoepen

Overige
·

Bezoek
Bezoekers doen een
gezondheidscheck voor
bezoek en laten NAWgegevens achter voor bronen contactonderzoek.
Bezoek alleen op afspraak.
1 bezoekmoment met
maximaal 2 bezoekers per
bewoner per dag.
Bezoek is conform afspraken
locatie en met borging 1,5
meter.
Bezoek draagt een medisch
mondneusmasker in de
gehele locatie.
Bezoek vindt plaats in eigen
kamer.
Naar buiten gaan wordt de
bewoner ontmoedigd.
Stervensfase: meerdere
bezoekers per dag mogelijk,
maximaal 2 bezoekers per
bezoekmoment, in
afstemming met arts/
zorgmedewerker.

Vrijwilligers

Scholing
·

Overige
·

·

Werkplek intramuraal

Scholing
·

·

·

Werkplek intramuraal
·

·
·

Contactberoepen

·

Activiteiten en
groepsactiviteiten, zoals
kerkdiensten worden
georganiseerd.

Behandelaren
Behandelaren werken op
locatie.

·

Vrijwilligers

Contactberoepen

·

Bezoekers doen een
gezondheidscheck voor
bezoek en laten NAWgegevens achter voor bronen contactonderzoek.
Bezoek komt met maximaal 2
personen per bezoekmoment.
De vertegenwoordiger van de
bewoner stemt met andere
bezoekers aan de bewoner af
om bezoek te beperken.
Bezoek is conform afspraken
locatie en met borging 1,5
meter.
Bezoek draagt een medisch
mondneusmasker in de
gehele locatie.
Bezoek vindt plaats in eigen
kamer.
Naar buiten gaan wordt de
bewoner ontmoedigd.
Het meebrengen van
cadeautjes en huisdieren is
toegestaan.
Stervensfase: meerdere
bezoekers per dag mogelijk,
maximaal 2 bezoekers per
bezoekmoment, in
afstemming met arts/
zorgmedewerker.

Houd 1,5 meter afstand.
Draag in de gehele locatie een
medisch mondneusmasker.
Draag bij bewoners met
(verdenking op) COVID-19 en
bewoners in quarantaine
persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Houd je aan de hygiënemaatregelen.

Thuiswerken indien mogelijk,
op locatie indien nodig.
Op 1 vaste locatie en woning/
afdeling werken.
Bij 1 werkgever werken.
Manager komt op locatie.
HBO-Vgg komt waar nodig op
de woning.
Ondersteunende diensten
volgen Icare beleid.
Overleggen vinden digitaal
plaats.
Scholing
Alleen noodzakelijke scholing
digitaal.

Overige
·
·
·
·

·
·
·
·

Onderhoudsmedewerkers zijn
alleen op locatie voor
noodzakelijke klussen.
Leveranciers brengen spullen
buiten de locatie.
Restaurantbezoek stopt.
Cliëntbesprekingen (MDO,
zorgleefplan) bij voorkeur
telefonisch/digitaal. Indien
nodig op locatie.
De was van bewoners wordt
door de locatie verzorgd.
Overleden bewoners kunnen
niet opgebaard worden in
hun eigen appartement.
In/verhuizen van de inboedel
bewoner is op afspraak
mogelijk.
Geen bezoek van auditoren
en externen.

