Covid-19/Corona protocol en/of richtlijnen voor zorgverleners
Esther Zorgt Voor U Thuiszorg B.V. - Blaricum
Hierbij de verplichte richtlijnen van Esther Zorgt Voor U Thuiszorg B.V. voor
zorgverleners onder meer terzake het gebruik van mondmaskers,
desinfectiemiddelen en handschoenen tijdens ons werk bij de cliënten in de
wijkroute.
• Wij nemen zo veel als mogelijk de basisregels van het RIVM in acht, te
weten: wij wassen vaak en goed onze handen, wij houden altijd 1,5
meter afstand, wij blijven thuis bij klachten en laten ons direct testen en
als tenslotte zorgen wij voor voldoende frisse lucht;
• Bij iedere client welke in zorg is bij EZVU Thuiszorg plaatsen wij
standaard desinfectiemiddel van het merk Sterilium med, Vinyl
wegwerphandschoenen met code (EN455) en in bepaalde gevallen
medische mondmaskers (Type IIR);
• Voor de start van de zorg bij een cliënt(e) desinfecteren onze
zorgverleners zorgvuldig de handen met Sterilium med, trekken vinyl
wegwerphandschoenen aan (EN455) en gebruiken te alle tijde een
(nieuw) medisch mondmasker (Type IIR). De zgn. stoffen mondmaskers
gebruiken wij in verband met onder meer ‘hygiëne’ als EZVU Thuiszorg
B.V. niet omdat deze onvoldoende bescherming bieden;
• Zonder deze PBM (Persoonlijke Bescherming Middelen) nemen wij altijd
1,5 meter in acht en eventueel indien nodig wijzen wij onze cliënten,
eventuele familieleden, relaties, bezoek, huishoudelijke hulp hier ook op;
• Onze zorgverleners plaatsen, dragen en verwijderen de mondmaskers op
de goede wijze, dus laten deze bijvoorbeeld niet los onder de kin
hangen;
• Wij verschonen na elke cliënt het mondmasker. Het masker mag
conform de richtlijnen maximaal 3 uur worden gedragen, maar mag niet
aangeraakt worden met de handen. Om vergissingen te voorkomen
gebruiken wij na ieder bezoek een nieuw mondmasker;

• Bij het plaatsen en het verwijderen van het mondmasker pakken wij deze
bij de elastieken en na gebruik deponeren wij deze in een zakje, deze
sluiten wij vervolgens af en deponeren deze in een pedaalemmer;
• Zodra er een cliënt verkouden is en/of andere Covid-19 klachten heeft
bellen onze zorgverleners direct naar kantoor en zonodig verwijzen wij in
overleg met de familie/mantelzorgers de cliënt door naar de huisarts om
een testafspraak in te plannen;
• Cliënten welke sterk verdacht zijn van COVID-19 en nog geen uitslag van
een test hebben daar treden we mee in overleg om te bespreken hoe wij
de zorg verder in kunnen zetten. Zo nodig schakelen wij tijdelijk in
overleg met de huisarts een speciaal Covid-19 thuiszorg team in die de
zorg van ons overneemt.
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