17-03-2020
Beste zorgvragers en verwanten van zorgboerderij Hasselo,
Via deze weg een nieuwe nieuwsbrief wat betreft het corona virus. Gezien de ontwikkelingen en adviezen
van de RIVM, hebben we een nieuw beleid opgesteld met behulp van het afwegingskader van vgn. Meer
informatie kunt u vinden op de site van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus en de website van vgn:
https://www.vgn.nl/nieuws/nieuws-over-het-coronavirus-update-15-03
Wij vragen iedereen zo veel mogelijk thuis te blijven.
• Voorlopig blijven zorgvragers die thuis kunnen blijven thuis. Uitzonderingen zijn mogelijk, in overleg
met de zorgboerderij. Daarbij wordt rekening gehouden met het gezondheidsrisico, het
verspreidingsrisico en de noodzaak van dagbesteding.
• Lukt het thuis niet, om welke reden dan ook, neem dan contact op met de zorgboerderij. Er kan
dan een nieuwe afweging gemaakt worden.
• Zorgvragers die op de zorgboerderij komen, worden verzocht om sociale contacten te vermijden;
op bezoek gaan of bezoek ontvangen wordt afgeraden! Dit geldt ook voor huisgenoten!
Wij verzoeken nog steeds iedereen om niet naar de zorgboerderij te komen als je ziek bent, of één van de
volgende klachten hebt:
• Verhoging (is > 38 graden)
• Hoesten
• Benauwdheidsklachten
• Loopneus
• Keelpijn
Als deze klachten geconstateerd worden op de zorgboerderij, wordt diegene naar huis gebracht.
Wij vragen iedereen die één van bovenstaande klachten gehad heeft, minimaal 1 dag klachtenvrij te zijn,
voordat hij/zij weer naar de zorgboerderij komt. Op de zorgboerderij wonen immers kwetsbare mensen,
die ook beschermd moeten worden.
Op de zorgboerderij hebben we de volgende maatregelen genomen:
• We geven elkaar geen handen/high five/boks meer
• We hoesten en niezen in de elleboog
• We gebruiken papieren zakdoekjes
• We werken in kleine groepen en zullen een afstand van 1,5 meter tot elkaar in acht nemen
• We wassen extra vaak en extra goed onze handen
• We werken zo hygiënisch mogelijk en zullen vaker en meer schoonmaken
• Bezoek aan de zorgboerderij door derden is alleen indien noodzakelijk
• Bezoek buiten de deur wordt zo veel mogelijk beperkt
• Bewoners, vrijwilligers en medewerkers worden verzocht alleen sociale contacten te hebben die
echt noodzakelijk zijn.
Als laatste zouden wij het prettig vinden dat u het meld, wanneer er een vermoeden is dat u of mensen in
uw directe omgeving het virus hebben opgelopen.
Deze maatregelen gelden tot nader bericht.
We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben, voor vragen mag u natuurlijk altijd contact
opnemen.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Anke Scholte van Mast

