Huidige maatregelen Gaafwerk
omtrent het Coronavirus
05-11-2020

Huidige maatregelen (update 05 november)
Vanaf het moment dat het bekend werd dat het Coronavirus ook bij mensen in Nederland
werd vastgesteld heeft Gaafwerk gehandeld naar de adviezen en maatregelen van de
regering en het RIVM. Hieronder volgen de actuele, op dit moment geldende maatregelen
(update 05 november):
Algemeen
1. Iedereen is geïnformeerd over de maatregelen die zij zelf kunnen nemen om
verspreiding van het virus tegen te gaan en binnen Gaafwerk zijn deze verplicht
gesteld:
a. was je handen regelmatig (volgens de meegestuurde richtlijnen van het
RIVM)
b. hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
c. gebruik papieren zakdoekjes
d. houd zoveel mogelijk afstand van elkaar; minimaal 1,5 meter
2. Er dient gegroet te worden zonder aanraking. Dat wil zeggen, het vermijden van
handen schudden en ander (onnodig) direct contact.
3. Voor iedereen geldt: Blijf zoveel mogelijk thuis! Vermijd drukte en werk zoveel
mogelijk thuis. Ga weg als het druk is en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
4. Voor iedereen geldt: Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Heb je naast milde
klachten (zoals verkoudheidsklachten, keelpijn, niezen, hoesten en/of loopneus)
ook last van koorts of benauwdheid, dan blijven ook alle huisgenoten thuis tot de
uitslag. Dit geldt ook voor zorgmedewerkers en dus ook voor de medewerkers van
Gaafwerk.
5. Maak dus meteen een afspraak voor een coronatest**:
- Telefonisch via 0800-1202 en houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de
hand.
- Online: log in met uw DigiD.
Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar.
** Zorgmedewerkers, dus ook medewerkers van Gaafwerk, nemen tijdelijk andere
stappen. Zie kopje ´Medewerkers´
6. De aanwezigheid van klachten bij cliënten wordt nauw in de gaten gehouden en
bijgehouden in ONS.
7. Voor alle cliënten geldt de 10 dagen quarantaine regel als zij komen uit een land
waar kleurcode oranje afgegeven is. Als een gezinslid van de cliënt uit een land
komt met code oranje, hoeft hij/zij niet in quarantaine als er voldoende afstand is
tussen de gezinsleden onderling. Als dit niet lukt, moet ook de cliënt in
quarantaine.
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Een uitzondering op de quarantaine regel kan gelden voor zorgmedewerkers maar
dit gaat in overleg met de bedrijfsarts en de GGD
Medewerkers
8. Om ervoor te zorgen dat medewerkers elkaar ook zo min mogelijk treffen, werkt
een aantal medewerkers thuis, worden overdrachten telefonisch gedaan en
vermijden medewerkers elkaar bij overgangen. Tijdens de tussendienst die gelijk
loopt met de dagdienst wordt er vanuit de lege dagbestedingslocatie gewerkt.
9. Medewerkers vergaderen met behulp van online videocalls (Google Meet).
10. Medewerkers zetten zich in om gezamenlijke activiteiten op afstand te organiseren
(denk aan het organiseren van een quiz, bingo, challenges, gezamenlijk
videobellen, etc). Dit levert, ondanks alles, ook geweldig inventieve en leuke
activiteiten op waar we heel erg trots op zijn.
11. Met de stagiaires is afgesproken dat de stages op verantwoorde wijze en met
inachtneming van alle maatregelen door kunnen gaan. Er zou in de toekomst
anders besloten kunnen worden als de situatie omtrent Corona zich daartoe
aandient.
12. Zorgmedewerkers, en dus ook medewerkers van Gaafwerk, kunnen zich tijdelijk
met voorrang laten testen. Zij bellen dan met het speciale landelijke coronatest
prioriteitsnummer van de GGD: 0800 - 8101. Er wordt naar gestreefd dat er zo
vroeg mogelijk op de dag getest kan worden en dat de uitslag er die avond al is,
zodat de medewerker snel weer aan het werk kan.

Woonbegeleiding
13. Begeleidingsmomenten zullen waar mogelijk op afstand plaatsvinden, bijvoorbeeld
door videobellen. We zullen dit zoveel mogelijk in balans houden; waar mogelijk is
begeleiding op afstand, maar waar niet mogelijk/niet gewenst zullen we gewoon
nog fysiek aanwezig zijn tijdens een begeleidingsmoment. De mentoren zullen hier
met de cliënten persoonlijk afspraken over maken hoe ze dat kunnen vormgeven
met elkaar.
14. Begeleidingsmomenten op afstand worden op een andere manier ingevuld (denk
aan bellen/whatsappen/videobellen) en er wordt beroep gedaan op de eigen
creativiteit van de begeleiders om dit vorm te geven.
15. Tijdens begeleidingsmomenten waar begeleiders wel fysiek aanwezig zijn houden
we 1.5 meter afstand. We sturen de cliënten erop aan om goede hygiëne te
houden (schoonmaken van klinken etc.). We vragen vooraf of zij klachten hebben.
Als zij klachten hebben begeleiden wij op afstand.
16. De begeleiders zullen tijdens de begeleidingsmomenten bij de cliënten in het
appartement of op andere momenten dat niet verwacht wordt dat 1,5 meter
afstand (geheel) gehouden kan worden zowel handschoenen als mondmaskers
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dragen.
17. We mogen met maximaal 3 personen in de gezamenlijke ruimte van de Kolonel
Wilsonstraat en het begeleiders appartement van de Keppelseweg zijn.
18. De gezamenlijke koffiemomenten op de Keppelseweg kunnen naar ons idee veilig
blijven plaatsvinden. De dagbestedinghal waarin de koffiemomenten nu
plaatsvinden is uitgezonderd van het maximum van 2 personen en biedt genoeg
ruimte om 1,5 meter afstand te houden.
19. De gezamenlijke eetmomenten bij de Kolonel Wilsonstraat zullen anders ingericht
moeten worden. Je mag daar met maximaal drie personen in de gezamenlijke
ruimte zijn.
20. Op de Kolonel Wilsonstraat kunnen cliënten weer gebruik maken van de
gezamenlijke keuken, mits zij van te voren hun handen wassen of handschoentjes
aan doen. Op de Kolonel Wilsonstraat zal brood en beleg per cliënt gescheiden
worden bewaard zodat niet iedereen in dezelfde brood zak of vleeswarenbak zit.
21. Cliënten kunnen weer mee in de auto, maar dan wel met mondkapjes.
22. Voor een aantal cliënten worden de boodschappen gedaan.
23. Bij activiteiten buiten zal er rekening gehouden worden met het maximaal aantal
van twee personen.
Bezoek en logeren
24. Ontvang thuis maximaal 2 gasten op een dag. De mensen van uw eigen
huishouden tellen niet mee. Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee. Mochten
uitzonderingen hierop noodzakelijk zijn, dan wordt dat besproken met de directie.
25. Bewoners die zich aan de 1,5 meter afstand kunnen houden, mogen bezoek
ontvangen van wisselende personen. Maar je moet je ECHT aan de 1,5 meter
afstandsregel houden.
26. Niet iedereen mag op hetzelfde moment bezoek ontvangen. Daarom moet er wel
altijd even overlegd worden met de begeleiding.
27. Bezoek moet gemeld worden bij begeleiding. Begeleiding geeft aan bij de cliënt
dat hij/zij moet vragen of bezoek klachten heeft en dit teruggekoppelt naar de
begeleiding. Ook geeft de begeleiding aan de cliënt de instructie mee om bezoek
aan te sturen op het wassen van handen direct bij binnenkomst.
28. Begeleiding houdt bezoek van cliënten bij. Wanneer blijkt dat toch iemand corona
heeft kan er teruggekeken worden wie er op bezoek is geweest.
29. Als je bezoek klachten heeft (zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk
ademen of koorts) dan mogen ze NIET komen tenzij vastgesteld is dat het geen
Corona is.
30. Bezoek is op beide locaties mogelijk van 830 t/m 22.30
31. Bezoek vindt plaats in de eigen ruimte/kamer of buiten en niet in de gezamenlijke
ruimtes.
32. Wanneer het bezoek en cliënt gaan wandelen met 1,5 meter afstand, vermijd dan
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drukte.
33. Het bezoek maakt geen gebruik van algemene sanitaire- en keukenfaciliteiten en
andere gemeenschappelijke ruimtes.
34. Het bezoek vermijdt het contact met andere bewoners
35. Je kunt bij elkaar op bezoek maar niet meer dan 1 tegelijk en er mag dan ook
geen andere bezoeker zijn. Altijd geldt 1,5 meter afstand en handen wassen voor
binnenkomst maar we zullen er op letten dat er maar 1 persoon binnen is.
36. Uit logeren gaan mag wel maar het liefst bij mensen die ook op bezoek komen.
Beperk het aantal wisselende contacten. Stap voor stap vindt overleg plaats met
cliënt en betrokkenen over wat er nog meer kan.
37. Tijdens het logeren wordt het contact met anderen (dan de mensen waar
gelogeerd wordt) beperkt.
38. In bijzondere- en individuele gevallen moeten we soms misschien besluiten dat uit
logeren gaan niet mogelijk is.
39. Er mogen geen mensen van buitenaf (bezoek) in de woonlocatie komen logeren.

Hygiëne en schoonmaak
40. Er is door Gaafwerk een voorraad desinfecterende zeep, desinfecterende
reinigingsgels en tissueboxen aangeschaft en op de locaties en in de auto´s
geplaatst. De handdoekjes zijn in alle gezamenlijke ruimtes vervangen door
dispensers met papieren handdoekjes.
41. De schoonmaakwerkzaamheden in de gezamenlijke ruimtes zijn aangescherpt.
Dagelijks worden bepaalde plekken (handgrepen, trapleuningen, lichtknoppen,
toetsenborden, telefoons, gootstenen, toiletten etc) meerdere malen extra
schoongemaakt.
42. Begeleiders hebben de opdracht cliënten voor te lichten over het Coronavirus en
welke hygiënemaatregelen zij in acht moeten nemen. Daarnaast is er extra
aandacht besteed aan de schoonmaak van veel aangeraakte oppervlakken in de
appartementen van de cliënten.
Dagbesteding
43. Het uitgangspunt is dat iedereen die geen verkoudheidsklachten heeft zoals een
loopneus, hoesten, keelpijn, koorts en/of benauwdheid dagbesteding kan volgen.
44. Iedereen houdt anderhalve meter afstand van elkaar. Je krijgt een eigen werkplek
waarbij ook de minimale afstand wordt gehandhaafd. Er is een vaste looproute
zodat iedereen zich veilig kan bewegen binnen het gebouw om bijvoorbeeld naar
het toilet te gaan. Daarnaast zullen alle deuren openstaan om contact met deuren
en deurklinken zoveel mogelijk te beperken.
45. Bij binnenkomst, pauzes, wc- bezoek en weggaan wast iedereen zijn handen met
zeep. We hebben de handdoeken vervangen door papieren wegwerpdoekjes.
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Deze kunnen na gebruik direct worden weggegooid in de prullenbak.
46. Ben je naar de wc geweest dan maak je de wc schoon met allesreiniger doekjes
(deze liggen bij de wc ́ s). De begeleiding controleert regelmatig de toiletten en
zorgt er voor dat de wc aan het begin en einde van de dag geheel is
schoongemaakt. Ook let de begeleiding er op dat de handen om de beurt
gewassen worden.
47. Het betreden van de dagbestedingslocatie is alleen toegestaan voor begeleiders
en cliënten met wie specifieke afspraken gemaakt zijn. Verder is extern bezoek
niet welkom, tenzij dit om bepaalde redenen van belang is. Dit wordt dan van te
voren goed overlegd. Ook wordt er alleen gebruik gemaakt van de voordeur om
naar binnen of buiten te gaan.
48. Het verlaten van je werkplek gebeurt altijd in overleg met de begeleiding voor
wc-bezoeken, rookmomenten en het pakken van je lunch.
49. De begeleiding zorgt dat er voldoende werk op je werkplek aanwezig is. Bij
binnenkomst word je naar de juiste werkplek gebracht. Mocht je de
werkzaamheden klaar hebben geef dan even een seintje aan de begeleiding.
Deze zorgt dan voor nieuwe werkzaamheden.
50. De werkzaamheden worden altijd aan de andere kant van de tafel neergezet zodat
de anderhalve meter gewaarborgd wordt.
51. Roken gebeurt op de daarvoor afgesproken rooktijden. De begeleiding zorgt
ervoor dat er om de beurt gerookt wordt. Zorg ervoor dat bij aankomst al gerookt
is, zodat je meteen kunt beginnen. Aan het einde van de dag wordt er niet meer
gerookt en ga je meteen naar huis.
52. Eten en drinken gebeurt op de eigen/vaste werkplekken. Koffie en water worden
geschonken in kartonnen bekers en worden door de begeleiding naar de
werkplekken gebracht.
53. Iedereen zorgt voor zijn of haar eigen lunchpakket.
54. Leveranciers brengen de werkzaamheden tot aan de roldeur. De begeleiding zorgt
ervoor dat de werkzaamheden die klaar zijn bij de roldeur klaar staan zodat deze
meegenomen kunnen worden.
55. Meerdere keren per dagdeel worden de deurklinken, trapleuningen, wasbakken en
wc ́ s door de begeleiding afgenomen.
56. Voor het taxivervoer worden passende en individuele afspraken gemaakt zodat
ook hier de hygiënemaatregelen en richtlijnen gehandhaafd worden.
57. De begeleiders op de dagbesteding zullen ook handschoenen en mondmaskers
gaan dragen. Als cliënten dat zelf prettig vinden, kunnen ze dat natuurlijk ook doen
maar het is niet verplicht.
58. Bij activiteiten buiten zal er rekening gehouden worden met het maximaal aantal
van twee personen.
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