Welke maatregelen neemt Bea
Heel Nederland is bezig de verspreiding van het coronaZorg? virus
te voorkomen. Vrijdag 13 maart 2020 treft Minister-President Rutte aanvullende Corona-maatregelen na
overleg met ministerraad.
Zie link persconferentie maatregelen na ministerraad
Bij Bea Zorg hebben wij te maken met zorg voor kwetsbare mensen. Daarom vertalen we de maatregelen van
de minister naar maatregelen voor onze zorgvragers.

De maatregelen gaan over:
•

Hoe kan de continuïteit van zorg zo goed mogelijk
doorgaan?

•

Hoe voorkomen we de Corona besmetting zoveel
mogelijk?

•

En wat betekent dit voor zorgvragers en naasten?

Maatregelen verblijflocaties van
Bea Zorg 1. Ben je zorgvrager en verblijf je in een locatie van
Bea Zorg?
Het is belangrijk dat je besmetting met het coronavirus voorkomt. Blijf daaromzoveel mogelijk thuis. Ga
niet naar (sport)clubs, verenigingen of andereactiviteiten.

2. Ben je bezoeker van een verblijflocatie? (familie,
vrienden, cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligers)
Stel je bezoek zoveel mogelijk uit. Hoest je, heb je
luchtwegklachten of koorts?Dan verzoeken wij de
zorgvragers om deze personen niet toe te laten op
deverblijflocatie(s).
3. Omgang met (pakket)bezorging?
Stem af dat je deze bij de voordeur ontvangt.
4. Voedingsmiddelen?
Persoonlijke begeleiders zullen de komende weken
zoveel mogelijk controlerenof er voldoende voedingsmiddelen aanwezig zijn op de verblijflocatie ‘s.

Maatregelen dagbesteding –(vrijwilligers)werk en of onderwijs
Bespreek met je leidinggevende welke maatregelen zij hebben
getroffen in verband met het coronavirus. Houdt rekening dat je bij
klachten zoals hoesten, luchtwegklachten of koorts het moet melden bij jouw leidinggevende en persoonlijke begeleider.

Extra maatregelen
1. Indien je besmet bent met de Coronavirus
Dringend verzoek om dit door te geven aan je persoonlijke begeleider, huisarts en andere mensen
waarvan je zorgt ontvangt. Om te voorkomen dat je
vrienden en familie besmet raken zullen zij niet worden toegelaten in je verblijflocatie.
2. Extra overleggen
Er zullen extra bewoners overleggen worden georganiseerd. Tijdens deze overleggen kun je vragen
stellen indien je deze hebt en zullen de verscherpte
maatregelen steeds besproken worden. Als zorgvrager dien je hierbij aanwezig te zijn (indien je besmet
bent of niet lekker voelt dan kan je via beeldbellen
of telefonisch deelnemen. Het is van belang dat we
gezamenlijk en tijdig overleg voeren, zodat we tijdig
en snel actie(s) kunnen uitzetten.
3. Omgang met (pakket)bezorging?
Stem af dat je deze bij de voordeur ontvangt.
4. Hoe zit het met mijn zorg?
De zorg die je krijgt gaat gewoon door. Mochten hier
door ontwikkelingen wijzigingen op komen, dan word
je hierover door je persoonlijke begeleider over geïnformeerd.

Vragen?
Zorgvrager(s) & naasten kunnen contact opnemen met de persoonlijke begeleiders.
Wil je informatie over het coronavirus? Neem dan contact op met
Rijksoverheid via 0800-1351.Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Besmetting voorkomen en handen
wasssen • Zie link uitleg hoe je besmetting kunt voorkomen.
•

Zie link uitleg hoe je je handen wast.

