AMERPOORT CORONAKAART
CORONAMAATREGELEN IN HET KORT
> Bel voor medische vragen over cliënten de coronalijn: 06 11 15 48 95 (24 uur per dag).
> Bel met vragen over je eigen gezondheid je huisarts, GGD of de bedrijfsarts (via personeel@amerpoort.nl).
> Voor alle andere vragen over corona kunnen medewerkers van Amerpoort bellen met de Servicedesk,
servicedesk@amerpoort.nl of 035 647 57 55 (ma-vr 9.00-17.00 uur).
> Zorgmedewerkers kunnen zich met voorrang laten testen. Mail naar: aanvraagcoronatest@amerpoort.nl

In deze coronakaart vind je de landelijke coronamaatregelen die we hebben vertaald naar maat
regelen voor Amerpoort. Als er bij een locatie
specifieke maatregelen nodig zijn, dan hoor je dat
van je manager, gedragsdeskundige of het gezondheidscentrum.

VERSIE - 18 DECEMBER 2020 - DEZE MAATREGELEN GELDEN TOT NADER ORDER. ALS DE MAATREGELEN IN DE
GEHANDICAPTENZORG EN IN ONZE REGIO VERANDEREN, SLUIT AMERPOORT DAARBIJ AAN.

ALGEMENE CORONAMAATREGELEN:

KLACHTEN?

Blijf thuis en laat je testen

Was vaak en
zorgvuldig je
handen.

Blijf zoveel mogelijk thuis, ga alleen
de deur uit als het
echt moet.

Hoest en nies
in je elleboog

Houd 1,5
meter afstand
van elkaar.

Draag in alle
openbare ruimtes
(ook de kantoren)
een niet-medisch
mondkapje.
Dat is verplicht.

BIJ AMERPOORT

BIJ AMERPOORT

MEDEWERKERS

DAGBESTEDING

VERVOER KINDEREN

MEDISCH MONDKAPJE

Dagbesteding gaat zoveel mogelijk door. We volgen
daarbij de maatregelen van het RIVM en werken met
speciale corona-aanpassingen, bijvoorbeeld dagbesteding binnen ‘polders’.

De buschauffeur draagt een medisch mondkapje en de
begeleider een niet-medisch mondkapje. Cliënten tot
en met 18 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
Sommige cliënten met een ernstig meervoudige ver
standelijke beperking hoeven geen mondkapje te dragen.

Per woning en dagbesteding van Amerpoort is af
gestemd of teams gebruikmaken van preventieve
beschermingsmiddelen zoals het medisch mondkapje.

BEZOEK
Iedere cliënt kan bezoek ontvangen. Bezoek is op
afspraak. Zowel cliënt als bezoek zijn klachtenvrij. Een
cliënt mag per dag 2 gasten thuis ontvangen. Bezoekers
houden 1,5 meter afstand. Buiten mag je met maximaal
2 personen samen zijn. Cliënten en begeleiders of
mantelzorgers zijn hiervoor uitgezonderd. De groepsgrootte geldt niet voor zorginstellingen.
Of bewoners van hetzelfde adres in een zorginstelling
en hun begeleiders.

LOGEREN
Logeren gaat waar mogelijk door. Dat kan alleen als de
cliënt en zijn familie klachtenvrij zijn.

PEUTER-/KINDERDAGCENTRA
Een kind kan naar het peuter-of kinderdagcentum
komen als het kind en de huisgenoten klachtenvrij zijn.
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar
het peuter- of kinderdagcentrum met verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, of met astma of
hooikoorts. Ze blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid,
of veel hoesten. Volg hierbij de beslisboom van BOinK:
https://www.boink.info/beslisboom

SCHOLING
REIZEN
Reis zo min mogelijk, alleen als het noodzakelijk is. In
het openbaar vervoer en in openbare ruimtes (dus op
het perron en in bushokjes) is een niet medisch-mondkapje verplicht.

VRIJWILLIGERS
Begeleiding gaat door als gebruikelijk, tenzij iemand
klachten heeft. Cliënt en begeleider dragen een
niet-medisch mondkapje.

Vrijwilligers zijn van harte welkom. Samen met de
vrijwilliger, de manager en de gedragsdeskundige wordt
bekeken of, en zo ja hoe, de vrijwilliger het werk weer
kan oppakken. Zij dragen op locaties een medisch
mondmasker, aansluitend op het beleid van de locatie.

PERSOONLIJKE VERZORGING

VERGADERINGEN/OVERLEGGEN

Client maakt een afspraak voor de kapper of pedicure en
gebruikt, als dat mogelijk is, een niet-medisch mondkapje.

We vergaderen en overleggen digitaal.

VRIJE TIJD EN SPORT

TESTEN

AMBULANTE BEGELEIDING

We volgen de landelijke richtlijnen van vrije tijd en
sport. Client neemt zelf contact op met de sport
vereniging.

Volwassenen houden zich aan de 1,5-meter afstand en
dragen een niet-medisch mondkapje. Er is overleg
tussen vervoerder, client en begeleider wanneer het
voor een cliënt niet mogelijk is om een mondkapje te
dragen.
Cliënten die ouder zijn dan 18 jaar kunnen alleen een
mondkapje dragen als ze die verantwoord zelf kunnen
op- en afzetten en er geen hinder van ondervinden.

BEHANDELINGEN
Alle behandelingen gaan door.

TESTEN ZORGMEDEWERKERS,
LEERLINGEN, STAGIAIRES

Dringend advies: ga niet op (groeps)vakantie naar
het buitenland tot medio januari 2021.

Zorgmedewerkers kunnen zich met voorrang laten
testen als de zorgmedewerker onmisbaar is voor de
directe zorg en niet makkelijk vervangen kan worden
door een collega. Stuur een e-mail naar aanvraag
coronatest@amerpoort.nl.

VACCINEREN

TESTEN CLIËNTEN DIE BIJ AMERPOORT WONEN

VAKANTIE
VERVOER VOLWASSENEN

Alleen de lessen die direct met veilig handelen te maken
hebben, gaan klassikaal door. Zoals verpleegtechnische
handelingen, huiselijk geweld, fysieke weerbaarheid en
BVI/BHV. Andere trainingen zijn digitaal.

Bij Amerpoort hopen we dat iedereen zich laat vaccineren.
Want hoe meer mensen ingeënt zijn, des te beter het
vaccin bescherming biedt.
Medewerkers die in de gehandicaptenzorg werken,
worden in januari gevaccineerd en cliënten waarschijnlijk in februari.

Vraag de test aan bij de coronalijn: bel 06 11 15 48 95.
De lijn is 24 uur per dag bereikbaar.

TESTEN KANTOORMEDEWERKERS,
VERWANTEN, VRIJWILLIGERS
Zij laten zich testen via de GGD: www.coronatest.nl

