Wat mag u verwachten bij een opname in Madelief
vanwege de Coronamaatregelen?

In Bijna Thuis Huis MadeLief ontvangen wij voorlopig maximaal 1 bewoner met
een korte levensverwachting.
Dit om de maatregelen rondom Corona maximaal te kunnen naleven. Hiermee
proberen we de bewoner, het bezoek en ook de vrijwilligers zoveel mogelijk te
kunnen beschermen.
Voorafgaand aan de opname vindt er een intakegesprek plaats met de
coördinatoren Bernadette of Titia. Tijdens dit intakegesprek geven wij u
informatie over het Bijna Thuis Huis MadeLief en kunt u uw vragen stellen.
Ook overhandigen wij u onderstaande protocollen.
Om ervoor te zorgen dat onze vrijwilligers en de zorgverleners een zo gering
mogelijke kans lopen op besmetting met het Coronavirus vragen wij de
bewoner om zich zo kort mogelijk voorafgaand aan de opname te laten testen
op dit virus.
We gaan ook in gesprek met de huisarts en de thuiszorg om alle zaken rondom
de opname zo goed mogelijk af te stemmen.
Tijdens het intakegesprek maken wij ook afspraken over de
bezoekmogelijkheden. Hierbij is van belang om te weten dat het momenteel
helaas niet mogelijk is om iedereen vrij op bezoek te laten komen in de
Vinklaan. Wie er wel op bezoek mogen komen en hoe we het bezoek gaan
regelen, stemmen we graag tijdens dit gesprek met de bewoner en diens
naasten af.

Uiteraard passen wij de protocollen aan wanneer de maatregelen van de
overheid dit toestaan.

Heeft u vragen over bovenstaande of onderstaande protocollen, mail of bel ons
gerust. We gaan hierover graag met u in gesprek

Protocol bewoner Bijna Thuis Huis MadeLief
i.v.m. maatregelen Corona:

• Wanneer u geen klachten heeft die mogelijk te maken
zouden kunnen hebben met Corona bent u welkom in Bijna
Thuis Huis MadeLief
• We verzoeken u om met uw huisarts het mogelijke risico dat u Corona
besmet bent te bespreken
• Uit een (recente) test is gebleken dat u niet besmet bent met Corona
• Voorafgaand aan uw opname in MadeLief nemen de coördinatoren
contact op met uw huisarts en thuiszorgorganisatie om dit risico te
bespreken en u hierop te (laten) testen
• Wanneer u wordt opgenomen in MadeLief zullen wij uiteraard ook
zoveel mogelijk de Corona maatregelen in acht nemen
• De vrijwilligers blijven op 1,5 meter afstand voor zover dat mogelijk is
• U wast, indien mogelijk, uw handen na gebruik toilet en tussendoor
indien nodig
• Wanneer 1,5 meter afstand niet mogelijk is, kunnen vrijwilligers gebruik
maken van mondkapjes en handschoenen
• Uw huisarts, thuiszorgmedewerker en bezoek komt via de voordeur naar
binnen en verlaat het pand ook weer via de voordeur
• Bij binnenkomst wast uw bezoek, huisarts en thuiszorgmedewerker de
handen en registreert zichzelf op de daarvoor bestemde lijst.
• Bezoek zorgt zelf voor thee of koffie en zet de het vuile serviesgoed op
het dienblad
• U mag bezoek ontvangen, maar wel beperkt en volgens de afspraken die
de coördinator bij de intake met u en uw naasten hierover maakt.
• Heeft u of uw bezoek een vraag voor de vrijwilligers? Maak gebruik van
de bel om hen te vragen om hulp
• Zorg bij binnenkomst van de vrijwilligers dat er 1,5 meter afstand
mogelijk is tussen u, uw bezoek en de vrijwilliger
• Indien u tijdens de opname besmet raakt met Corona, kan het zijn dat u
niet (meer) in MadeLief kunt blijven. Uiteraard gaan we dan in overleg
met u en uw naasten op zoek naar een passende locatie om te verblijven

Protocol bezoek Bijna Thuis Huis MadeLief i.v.m. maatregelen
Corona:

• De bewoner in Bijna Thuis Huis MadeLief mag
bezoek ontvangen, maximaal 2 bezoekers per keer en een beperkt
aantal bezoekers in totaal. Hierover maken de coördinatoren bij
het intakegesprek afspraken met u.
• Bezoek komt via de voordeur Bijna Thuis Huis MadeLief binnen
• Wacht met naar binnenlopen tot de vrijwilliger op veilige afstand
van minimaal 1,5 meter bij de voordeur vandaan is gelopen
• Iedere bezoeker registreert zichzelf bij binnenkomst op de
daarvoor bestemde bezoekersregistratielijst
• Bij binnenkomst worden de handen gewassen op de kamer van de
bewoner
• In deze tijd is het helaas noodzaak dat het bezoek zelf koffie en /
of thee zet op de bewonerskamer
• Heeft u een vraag voor de vrijwilliger(s) of hulp nodig, dan graag
de bel gebruiken en niet naar de keuken lopen
• Zorg ervoor dat de vrijwilligers wanneer zij de bewonerskamer
binnenkomen altijd de mogelijkheid blijven houden om op
minimale afstand van 1,5 meter van u als bezoeker te kunnen
blijven.
• Neem zelf tassen mee om de vuile was mee naar huis te nemen
• Graag het gebruikte serviesgoed op het dienblad zetten
• Ga voorafgaand aan bezoek aan MadeLief thuis naar de toilet en
probeer de toilet in MadeLief zo min mogelijk te gebruiken
Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, koorts of
benauwdheid, kom NIET op bezoek! U besmet hiermee mogelijk
de vrijwilligers die van belang zijn voor de zorg van uw naasten!
• Uiteraard hanteren wij alle RIVM maatregelen
• Heeft u vragen, dan mag u altijd de dienstdoende coördinator
bellen op telefoonnummer 0499-465211
• Samen zorgen we er zo voor dat zowel onze bewoner als de
vrijwilligers van MadeLief veilig en zo goed mogelijk beschermd
zijn.
• Fijn dat u hieraan uw bijdrage levert

Protocol vrijwilliger Bijna Thuis Huis MadeLief
i.v.m. maatregelen Corona:
• Wanneer je geen klachten hebt die mogelijk te maken
zouden kunnen hebben met Corona ben je als vrijwilliger
van harte welkom in Bijna Thuis Huis MadeLief
• De diensten worden in principe door 1 vrijwilliger ingevuld. Wanneer een
vrijwilliger die niet wil of kan, wordt de dienst met 2 vrijwilligers
gedraaid, met inachtneming van de 1,5 afstandsregel. Dit zolang dat,
gezien de maatregelen noodzakelijk en wenselijk blijft.
• 1,5 meter afstand is uiteraard ook noodzakelijk en wenselijk in MadeLief.
• Kom alleen dichterbij de bewoner dan 1,5 meter wanneer de zorg voor
de bewoner dit noodzakelijk maakt.
• Voor opname is er een intake gedaan door de coördinatoren om alle
maatregelen te bespreken
• De bewoner is voorafgaand aan opname getest op mogelijke besmetting
op Covid-19 en mogelijk risico op besmetting van bezoek is onderzocht
• Wanneer een bewoner wordt opgenomen in MadeLief nemen wij ook
zoveel mogelijk de Corona maatregelen in acht. Dit heeft consequenties
voor de zorg door de vrijwilligers
• We beginnen met het opnemen van 1 bewoner op kamer Lijster i.v.m.
ventilatiemogelijkheden ( dagelijks ventileren i.v.m. voorkomen
mogelijke besmetting is noodzakelijk )
• Bij binnenkomst wast iedereen (ook al heb je dat thuis bij vertrek al
gedaan!) zijn of haar handen uitgebreid.
• Overdracht van de ene dienst naar de andere dienst gebeurt in een
ruimte waar 1,5 meter afstand mogelijk is, zoals huiskamer of andere
bewonerskamer (niet in de keuken, waar 1,5 mtr. vrijwel niet mogelijk is)
• Wanneer 1,5 meter afstand tussen bewoner en vrijwilliger, niet mogelijk
is, kunnen vrijwilligers gebruik maken van mondkapjes en handschoenen
• De huisarts, thuiszorgmedewerker en bezoek komt via de voordeur naar
binnen en verlaat het pand ook weer via de voordeur
• De coördinatoren hebben met de bewoner en naasten een
bezoekregeling afgesproken
• Bezoek dient zichzelf bij binnenkomst te registreren op de daarvoor
bestemde bezoekersregistratielijst

• Bij binnenkomst wast bezoek, huisarts en thuiszorgmedewerker de
handen in de bewonerskamer
• Bezoek zorgt zelf voor thee of koffie en zet de het vuile serviesgoed op
het dienblad in de bewonerskamer
• Heeft de bewoner of het bezoek een vraag voor de vrijwilligers? Dan
wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bel om de vrijwilliger
te vragen om hulp of ondersteuning
• Zorg bij binnenkomst van bezoek, huisarts of thuiszorgmedewerker en
vrijwilligers dat er 1,5 meter afstand mogelijk is, stap even richting
keuken voordat iemand de voordeur binnenkomt
• Was na aanraking met de bewoner, vuile vaat en materialen waar
mogelijk speeksel, traanvocht, urine of ontlasting aan heeft gezeten
altijd opnieuw de handen volgens de handenwassen instructie
• Kom je (mogelijk) in aanraking met urine of ontlasting, gebruik dan
handschoenen
• Denk hierbij ook bijvoorbeeld aan vuile was
• Maak regelmatig de deurklinken en toilet schoon als deze gebruikt zijn
(bezoek wordt gevraagd voorafgaand aan bezoek in MadeLief thuis van
de toilet gebruik te maken)
• Voor het doen van de boodschappen worden onderling afspraken
gemaakt zodat de bewoner nooit alleen gelaten wordt
• Tijdens alle diensten geldt: heb je vragen, ben je onzeker over iets, wil
je even overleggen? Bel de dienstdoende coördinator! Wij zijn er om
jullie te ondersteunen!

De Nederlandse maatregelen: basisregels voor iedereen (bron: Rijksoverheid)
De controle over het coronavirus die we sinds maart hebben bereikt, moeten we met elkaar
zien vast te houden. Dit lukt alleen met de volgende basisregels die voor iedereen blijven
gelden.
•

•
•
•
•

Was vaak uw handen.
o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
o Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft
gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
o Was daarna uw handen.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

