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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 of in quarantaine bent, ben je als vrijwilliger van 

harte welkom in Bijna Thuis Huis MadeLief 

 Bij binnenkomst in ons Bijna Thuis Huis MadeLief draag je als vrijwilliger 

een mondkapje  

 Deze mondkapjes worden door onze organisatie aan jou beschikbaar 

gesteld en vervang je minimaal na een dienst van 4 uren 

 Bij binnenkomst wast iedereen (ook al heb je dat thuis bij vertrek al 

gedaan!) zijn of haar handen uitgebreid (zie handenwasinstructie 

handboek)  

 Het mondkapje blijf je dragen zolang je in beweging bent in huis, ook bij 

de bewoner(s) op de kamer 

 Wanneer je aan tafel in de woonkeuken op minimaal 1,5 meter afstand 

van de ander zit, mag het mondkapje af 

 Je houdt het mondkapje op schoot of in je ( verder lege) zak van je broek 

of jasje / vest en legt het mondkapje i.v.m. hygiëne niet op de tafel of 

andere stoel  

 In ons huis is 1,5 meter afstand uiteraard ook noodzakelijk en wenselijk  

 Kom alleen dichterbij de bewoner dan 1,5 meter wanneer de zorg voor 

de bewoner dit noodzakelijk maakt. In dat geval draag je ook een 

mondkapje 

 Voor opname is er een intake gedaan door de coördinatoren om alle 

maatregelen te bespreken 

 De bewoner is voorafgaand aan opname gevaccineerd óf 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 

 Overdracht van de ene dienst naar de andere dienst gebeurt uiteraard 

ook op  1,5 meter afstand  
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 Wanneer 1,5 meter afstand tussen bewoner en vrijwilliger, niet mogelijk 

is, dienen  vrijwilligers gebruik maken van mondkapjes en indien gewenst 

bij bijvoorbeeld uitscheidingsproducten zoals urine ook altijd 

wegwerphandschoenen 

 De huisarts, thuiszorgmedewerker en bezoek dragen bij binnenkomst in 

ons huis ook een mondkapje  

 Bij binnenkomst wast bezoek, huisarts en thuiszorgmedewerker de 

handen in de bewonerskamer 

 Zorg bij binnenkomst van bezoek, huisarts of thuiszorgmedewerker en 

vrijwilligers dat er 1,5 meter afstand mogelijk is  

 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 handenwas instructie 

 Kom je (mogelijk) in aanraking met urine of ontlasting, gebruik dan 

wegwerphandschoenen 

 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! 

 

Heb je twijfels of vragen over het Coronavirus?  

Bel de GGD : 0800-1202 


