Eén of meerdere cliënten zijn positief getest op
het coronavirus of ziek
Wat is de situatie?
Iemand of meerdere mensen op locatie vertonen ziekteverschijnselen of zijn
positief getest op het coronavirus.
Wat moeten we doen?
Bel in een noodsituatie altijd 112. Als er geen sprake is van een levensbedreigen
de situatie, neem dan contact op met het verpleegkundig team van Philadelphia.
Zij zijn bereikbaar via DigiContact: 088 - 100 49 00. Zij kunnen als dat nodig is
snel afstemmen met de GGD en helpen je met het voorbereiden op een gesprek
met de huisarts. De huisarts kan bepalen of het nodig is om de cliënt in thuis
isolatie te plaatsen. Isolatie is bedoeld om te voorkomen dat andere mensen
ziek worden. Als isolatie inderdaad nodig blijkt dan treden voor deze cliënt(en)
de maatregelen bij thuisisolatie in werking (zie hieronder). Ook is het nodig om
extra hygiënemaatregelen te hanteren voor deze cliënt(en) (zie hieronder).
Lees in de richtlijn voor medewerkers wat je als medewerker zelf moet doen.
Wat doen we met de overige bewoners?
De overige bewoners van de locatie die niet positief getest zijn en geen
ziekteverschijnselen vertonen gaan als zij in contact zijn geweest met de zieke
of besmette bewoner(s) uit voorzorg in thuisquarantaine. Als er geen onderling
contact is geweest tussen de andere bewoners en de zieke of besmette
bewoner(s) dan is er voor hen geen quarantaine noodzakelijk. Wel hanteren we
de voorzorgsmaatregelen van het RIVM.
Wanneer wordt thuisisolatie opgeheven?
•	
Als iemand bevestigd besmet is met het coronavirus dan wordt de periode
van isolatie alleen opgeheven in overleg met het verpleegkundig team.
•	
Wanneer iemand enkel ziekteverschijnselen vertoonde en besmetting niet
bevestigd is dan is de thuisisolatie voorbij wanneer hij of zij gedurende 24 uur
klachtenvrij is.

De maatregelen bij
thuisisolatie
•	
De verpleegkundige vertelt je
hoe beschermende materialen
moeten worden ingezet.
•	
Kies één begeleider, of beperk
tot het minimum.
•	
Verzorg de cliënt als laatste en
beperk verzorgingsmomenten.
•	
De cliënt ontvangt geen bezoek
en blijft zoveel als mogelijk in
het eigen appartement.
•	
Andere bewoners van de locatie
ontvangen ook geen bezoek.
•	
Als de cliënt toch in contact
staat dan moet dat op 1,5 meter
afstand.
•	
De cliënt draagt bij minder dan
1,5 meter afstand in contact
altijd een chirurgisch mond
neusmasker.
•	
De cliënt mag alleen naar
buiten, in de tuin of op het
balkon, zonder andere cliënten
in de buurt.
•	
De cliënt slaapt in eigen kamer,
gebruikt alleen eigen spullen en
als het kan eigen voorzieningen.

•	
Als je in contact komt met de cliënt of spullen van de client; zorg er dan voor dat je extra je handen wast.
•	
Laat de cliënt zelf ook extra zijn of haar handen wassen. Bijvoorbeeld nadat hij of zij het mondkapje heeft afgedaan.
•	
Was de door de cliënt gemaakte vaat gescheiden af. Dit kan gewoon met standaard afwasmiddel en heet water of in
de vaatwasser op een uitgebreid wasprogramma.
•	
Maak dagelijks alles schoon wat door de cliënt regelmatig wordt aangeraakt, zoals nachtkastjes, bed, deurklinken en
lichtknopjes. Hiervoor kun je huishoudelijk schoonmaakmiddel gebruiken.
•	
Maak de handcontactpunten zoals: toiletbediening, deurklinken en lichtknopjes daarna extra schoon met alcohol met
een minimale concentratie van 70%.
•	
Gooi het afval van de cliënt in een aparte afvalzak in de kamer van de cliënt. Draag handschoenen als je de afvalzak
wegbrengt. De afvalzak mag gewoon bij de rest van het huishoudelijk afval.
•	
Doe de was van de cliënt in een aparte wasmand. Was alles op 60 graden en kies een volledig wasprogramma.
Je kunt gewoon wasmiddel gebruiken. Draag altijd handschoenen als je bezig bent met de was.
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Extra hygiënemaatregelen bij thuisisolatie

