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Basisveiligheid

Kijk naar de plannen die jullie vorig jaar hebben ingediend bij dit reisdoel. Wat hebben deze plannen opgeleverd voor jullie cliënten?

Er is een verbetering gekomen in het naleven van de HACCP-regels. Desondanks is de lunch uitbesteed aan de
Gasterij op Dommelhoef.
Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:

In de periode van herstarten na sluiting i.v.m. corona, is het nodig een plan van aanpak te maken, zodat cliënten
veilig kunnen deelnemen aan het Afasiecentrum. Het is van belang dat de maatregelen vanuit het RIVM,
doorgevoerd worden; evenals de richtlijnen binnen Archipel Zorggroep.
Op welke Wijze?

- Er zijn basisregels opgesteld, waar cliënten en medewerkers zich aan moeten houden:
1. Was uw handen
2. 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
a. voordat u naar buiten gaat
b. als u weer thuis komt
c. als u uw neus heeft gesnoten
d. voor het eten
e. nadat u naar de wc bent geweest.
3. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
4. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
5. Was daarna uw handen
6. Schud geen handen
7. Houdt 1,5 meter afstand
8. Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of
koorts: Blijf thuis.
- Middels een plan van aanpak wordt bekeken hoe de RIVM richtlijnen nageleefd kunnen worden in de periode
dat het Ac weer opent. Randvoorwaarden zijn in ieder geval:
 Tijdens het verblijf van de cliënten in de ruimte ervoor zorgen dat de cliënten 1,5 meter afstand van
elkaar houden.
 Per dag de beschikking over twee ruimtes.
 Mondkapjes en handschoenen moeten op voorhand beschikbaar zijn voor de medewerker (en t.z.t. de
vrijwilliger) daar waar de 1,5 niet in acht kan worden genomen.
 De ruimtes zo inrichten dat het nieuwe normaal werkbaar is.
 Gebruikte materialen en ruimte schoonmaken voor en na gebruik.

Wanneer evalueren?

Wie bewaakt?

31-05-2021

Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het
volgend jaar.
Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het
team).

