Covid-19 protocol
Van toepassing op de volgende locatie:
• DagBest, Sint Jozefstraat 1, Best.

Algemeen:
Binnen DagBest hechten wij veel waarde aan de gezondheid van onze bezoekers en medewerkers.
Hierom zijn wij actief bezig gegaan maatregelen te stellen naar aanleiding van het Covid-19 virus. Dit
protocol wordt steeds aangepast aan de nieuwste richtlijnen van het RIVM.

Symptomen Covid-19:
Bij de klachten van Covid-19 hebben mensen vooral last van koorts en is er sprake van
luchtwegklachten, hierbij kan je denken aan hoesten en kortademigheid.

Wanneer een bezoeker symptomen vertoont:
Wanneer bezoekers aangeven dat zij last hebben van luchtwegproblemen of zij hebben koorts (38
graden +) dan worden zij niet toegelaten tot de dagbesteding of naar huis gebracht.
We geven het advies om contact op te nemen met de huisarts en een afspraak te maken voor een
test.
Positieve test:
Wordt bezoeker positief getest op covid-19, zal de GGD/huisarts een advies afgeven omtrent nazorg.
Bezoekers en medewerkers die met deze bezoeker in nauw contact zijn gekomen worden op de
hoogte gebracht en krijgen het advies om zich te laten testen indien zij symptomen vertonen.
De bezoeker en medewerker die in nauw contact zijn gekomen met de positief geteste bezoeker
nemen een thuis quarantaine van 10 dagen.
Negatieve test:
Wordt bezoeker negatief getest op covid-19 dan zal deze weer welkom zijn op de groep mits de
symptomen zijn verdwenen, d.w.z. de bezoeker is 24 uur klachtenvrij.
Een bezoeker of medewerker zonder klachten maar met een Positief getest contact:
Positief geteste huisgenoot: thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact
Positief getest nauw contact: thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact
Huisgenoot met klachten die passen bij Covid-19: thuisblijven tot uitslag test bekend is en daarvan
afhangend verder beleid, zie beleid hierboven.

Protocol Covid-19

Versie 1, 2020

Medewerker met symptomen passend bij Covid-19:
De medewerker laat zich testen bij de teststraat voor zorgmedewerkers. Zij melden zich via het
nummer van de GGD: 0800-8101. Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 uur en 20.00 uur.
De medewerker blijft thuis tot de uitslag van de test bekend is. Bij een positieve uitslag volgt 10
dagen thuis quarantaine, de medewerker komt weer werken als hij/zij 24 uur klachtenvrij is.
Bezoekers en medewerkers die met deze bezoeker in nauw contact zijn gekomen worden op de
hoogte gebracht en krijgen het advies om zich te laten testen indien zij symptomen vertonen.
De bezoeker en medewerker die in nauw contact zijn gekomen met de positief geteste bezoeker
nemen een thuis quarantaine van 10 dagen.

Voorzorgsmaatregelen:
De medewerker gebruikt beschermingsmiddelen indien hij/zij persoonlijke verzorging moet
uitvoeren (mondkapje en handschoenen) en /of zorg geeft binnen 1,5 meter (mondkapje)

Verspreiding voorkomen:
Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden er op de locatie specifieke
maatregelen getroffen:
• Ontsmetten van de handen bij binnenkomst
• Regelmatig en grondig wassen van de handen met zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik van desinfecterende handgel
• Gebruik van papieren doekjes
• Maak deurklinken, tafels, stoelen en toetsenborden meerdere keren per dag schoon
• Bezoekers hebben een vaste plaats in de ruimte en houden onderling een afstand van 1,5
meter aan.

Veilig vervoer van en naar dagbesteding en –opvang:
Daar waar vervoer nodig is van en naar de dagbesteding en –opvang is het van belang dat de RIVMrichtlijnen voor bescherming en hygiëne in acht genomen worden.
Op basis van deze richtlijnen is een protocol opgesteld voor zorgvervoer, waaronder vervoer naar
dagbesteding. Hierin worden richtlijnen gegeven die zowel voor de cliënten als de chauffeurs gelden.
Als een passagier COVID-19-klachten heeft, dan wordt afgezien van vervoer voor dagbesteding.
De organisatie van veilig vervoer is een cruciale randvoorwaarde om dagbesteding te kunnen
organiseren voor cliënten die niet zelfstandig kunnen reizen.
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Algemene maatregelen bij het vervoer:
•
Als cliënten die bij familie thuis wonen niet zelfstandig kunnen reizen, heeft het in het
algemeen de voorkeur dat het netwerk van de cliënt hem of haar zelf brengt en ophaalt.
•
Als gekozen wordt voor vervoer van DagBest in een personenauto dan gelden de volgende
maatregelen:
• Als de cliënt COVID-19-klachten heeft, dan wordt afgezien van vervoer naar dagbesteding;
• Voor de rit wordt zo goed mogelijk gecheckt of de cliënt klachtenvrij is
• Waar mogelijk wordt tussen de cliënt en de chauffeur 1,5 meter aangehouden;
• Als dat niet mogelijk is, wordt op een verkeersveilige manier een fysieke afscheiding
geplaatst tussen de chauffeur en de te vervoeren cliënten;
• Indien dat niet mogelijk is, draagt de chauffeur een chirurgisch mondneusmasker.
• Cliënten en chauffeur dragen een niet-medisch mondmasker tijdens het vervoer. DagBest
zorgt dat deze mondmaskers voorradig zijn.
De maatregelen kunnen worden gewijzigd wanneer er landelijk ook wijzigingen worden gehanteerd.

Algemene Richtlijn Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Dagbesteding en -opvang voor ouderen op basis van de Zvw, Wlz, en Wmo 2015:
Kwetsbare ouderen die thuis wonen en geen verkoudheidklachten hebben passend bij
Covid19 kunnen naar de gewone dagbesteding.
Zorgprofessionals moeten per persoon echter afwegen of dit kan. Hiervoor gelden uiteraard wel de
adviezen van het RIVM:
• Cliënten houden onderling ten minste een afstand van 1,5 meter;
• Noodzakelijk lichamelijk contact kan, zoals het naar toilet helpen van een cliënt.
• Als een huisgenoot (gezinslid) van de cliënt verkoudheidsklachten met koorts, en/of
benauwdheid heeft, dan blijft de cliënt (deelnemer van de dagbesteding thuis, ook als die
geen klachten heeft; NB: Bij alleen verkoudheidsklachten van een huisgenoot van de cliënt,
mag de cliënt wel deelnemen.
• Regelmatig handen wassen met water en zeep; er moet ook voldoende en goede
gelegenheid zijn om dit te kunnen doen;
• Hoesten en niezen in hun elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes;
• Schud geen handen.
Om bovenstaande RIVM-adviezen uit te voeren kan het nodig zijn om in kleinere groepen
(waar1,5 meter tussen cliënten mogelijk is) samen te komen en/of deelnemers te spreiden
over verschillende ruimtes van de locatie. Ook kan gekeken worden naar spreiding van
activiteiten over dagdelen en de gehele week.
Bij ouderen met een verhoogd risico op een ernstig beloop bij de ziekte Covid19 als
gevolg van een kwetsbare gezondheid maakt de zorgverlener de afweging tussen het risico
op besmetting met Covid19 en de nadelige gevolgen van het niet kunnen komen van de
dagbesteding en –opvang. Dit wordt altijd gedaan in overleg met de cliënt, zijn naasten, zijn
mantelzorger of de wettelijk vertegenwoordiger.
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Het missen en of het aanpassen van dagbesteding en -opvang kan extra stress en
spanningen veroorzaken en juist dat zijn grote risicofactoren voor huiselijk geweld. Daarom
wordt een beroep gedaan op ieders alertheid, scherpte en oplossend vermogen. In alle
gevallen geldt daarom ook dat daar waar nog steeds geen dagbesteding, -opvang of bezoek
van de cliënt plaatsvindt, het (telefonisch) contact met de cliënt door de aanbieder op
regelmatige basis onderhouden wordt. Daarbij wordt steeds opnieuw nagegaan of de zorg of
thuissituatie nog verantwoord is of dat alsnog besloten moet worden tot bezoek aan de
dagbesteding, -opvang of dat alternatieve oplossingen noodzakelijk zijn.
Alternatieven voor (extramurale) dagbesteding en –dagopvang:
Indien het onverhoopt niet mogelijk is om met inachtneming van de richtlijnen dagbesteding
en –opvang te bieden aan alle cliënten dan is de aanbieder ervoor verantwoordelijk om in
individuele gevallen een alternatieve invulling van de dagbesteding en – dagopvang te
organiseren passend bij de behoefte van de cliënt en zijn mantelzorger.
Bijvoorbeeld:
• Activiteiten bij mensen thuis;
• Digitale huiskamer;
• Digitaal spelletjes doen;
• Het bieden van vermaak via een eigen tv-zender op YouTube;
• Met (groepje max 3) mensen wandelen;

Een zorgprofessional die dagbesteding aanbiedt die hoest of niest blijft thuis of doet vervangend
werk waarbij 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen. Indien dit niet mogelijk is bij
werkzaamheden tijdens de dagbesteding, dient vervanging gezocht te worden voor deze
professional.
Medewerkers moeten altijd de algemene hygiëneadviezen van het RIVM volgen (geen handen geven,
regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, papieren zakdoekjes gebruiken). Medewerkers die ondersteuning bieden in het kader van de Wmo 2015 (huishoudelijke hulp,
dagbesteding, begeleiding, beschermd wonen of maatschappelijke opvang) hebben over het
algemeen geen PBM nodig. Vaak kunnen zij de 1,5 meter afstand bewaren in hun werk.
Als de cliënt COVID-19 klachten heeft en wordt getest dan is het belangrijk ondersteuning uit te
stellen.
Echter, er zijn situaties waarin uitstel van ondersteuning niet mogelijk is, de cliënt mogelijk besmet
lijkt met COVID-19 en/of de 1,5 meter afstand niet in acht kan worden genomen. In die specifieke
situaties is het nodig dat de medewerker beschikt over een reservepakket PBM. Het gaat dan om
medische beschermingsmiddelen. Zorgaanbieders kunnen via reguliere kanalen of bij het LCHmaterialen bestellen waarmee de reservepakketten kunnen worden samengesteld.
Medewerkers die als ZZP-er werken of via een PGB worden gefinancierd kunnen materialen bestellen
via de website van Solo partners.
Het is aan de aanbieder om zorg te dragen voor het waarborgen van de bescherming van zijn
medewerkers en daarmee van hun beschikbaarheid. - Medewerkers die ondersteuning bieden in het
kader van de Wmo 2015 kunnen worden getest op het virus, indien er sprake is van COVID-19
gerelateerde klachten.
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