Stichting Forsa Amsterdam
PROTOCOL MAATREGELEN COVID19 ~DAGBESTEDING

Marijke Wakker
STICHTING FORSA | LOCATIE ALDERBARANPLEIN 4D

PROTOCOL MAATREGELEN COVID19 ~DAGBESTEDING
Op zeer korte termijn zal de dagbesteding op locatie Alderbaranplein 4D weer van start gaan.
Het uitgangspunt van de Stichting is de zorg en ondersteuning te continueren tijdens de crisis.
Weliswaar binnen de mogelijkheden van de 1.5 meter samenleving.
Als zorgaanbieder gaan wij ten alle tijde uit van de behoefte van onze cliënten. Samen met de
client, eventuele clientondersteuner of casemanager wordt vastgesteld of de deelname aan de
dagbesteding nog binnen de behoefte, mogelijkheid en gezondheidsrisico valt van de client.
Kwetsbare cliënten die thuis wonen en geen verkoudheidklachten hebben passend bij Covid19
kunnen in principe naar de gewone dagbesteding. Wij als zorgprofessionals moeten per persoon
echter afwegen of dit kan. Hierbij volgen wij de adviezen van de RIVM op:
❖ Cliënten houden onderling ten minste een afstand van 1,5 meter;
❖ Noodzakelijk lichamelijk contact kan, zoals het naar toilet helpen van een cliënt.
❖ Als een huisgenoot (gezinslid) van de cliënt verkoudheidsklachten met koorts, en/of
benauwdheid heeft, dan blijft de cliënt (deelnemer van de dagbesteding) thuis, ook als
die geen klachten heeft. Bij alleen verkoudheidsklachten van een huisgenoot van de
cliënt, mag de cliënt wel deelnemen;
❖ Regelmatig handen wassen met water en zeep; er moet ook voldoende en goede
gelegenheid zijn om dit te kunnen doen.
❖ Hoesten en niezen in hun elleboog;
❖ Gebruik papieren zakdoekjes;
❖ Schud geen handen
De dagbesteding zal allereerst voortgezet worden in kleinere groepen, zodat wij de 1.5 meter
afstand tussen cliënten kunnen waarborgen. Daarnaast spreiden wij de activiteiten over
dagdelen en de gehele week. Maandag, woensdag en vrijdag verdeeld in dagdelen van 11.0014.00 uur en 14.30-17.30 uur
Indien nodig zal alleen de zijingang beschikbaar zij voor het ontvangen van cliënten.
Mochten er clienten zijn met een verhoogd risico op Covid19 als gevolg van fysieke
kwetsbaarheid, dan zal in overleg met, Henna…. Functie, de afweging gemaakt worden tussen
het risico op besmetting met Covid19 en de nadelige gevolgen van het niet kunnen komen van
de dagbesteding en -opvang.
Natuurlijk in goed overleg met de client. Het missen van dagbesteding en -opvang kan extra
stress en spanningen veroorzaken en juist dat zijn grote risicofactoren voor huiselijk geweld.
Stichting Forsa vraagt dan ook van al haar medewerkers om extra alert, scherp en oplossend te
zijn. Daarbij is het noodzakelijk dat, waar geen dagbesteding, -opvang of bezoek van de cliënt
plaatsvindt, het (telefonisch) contact met de client regelmatig, minimaal 1x per week wordt
onderhouden.
Ga bij het onderhouden van contact opnieuw of de zorg- of thuissituatie nog verantwoord is of
dat alsnog besloten moet worden tot bezoek aan de dagbesteding, -opvang of dat alternatieve
oplossingen noodzakelijk zijn.
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Een zorgprofessional die dagbesteding aanbiedt die hoest of niest blijft thuis of doet
vervangend werk waarbij 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen.
Indien dit niet mogelijk is bij werkzaamheden tijdens de dagbesteding, dient
vervanging gezocht te worden voor deze professional.
Indien sprake is van koorts moet iemand thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.
Medewerkers moeten altijd de algemene hygiëneadviezen van het RIVM volgen
- Geen handen geven
- Regelmatig handen wassen
- Hoesten en niezen in de ellenboog
- Papieren zakdoekjes gebruiken
Omdat er geen cliënten met klachten naar de dagbesteding en -opvang gaan, zijn
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers voor medewerker niet
standaard noodzakelijk.
Vermijd lichamelijk contact waar mogelijk en houd 1,5 meter afstand.

