
Faseplan corona versie 23-7-’21

Maak indien nodig maatwerk-afspraken met een cliënt, registreer deze in Plancare. Algemene afspraken worden in het locatie-faseplan vastgelegd. Zie Mijn Gors in groep “Corona updates” voor actuele informatie en handboekitem “Corona – basiszaken” voor alle instructies en richtlijnen.

Algemene afspraken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

Draag een mondmasker als 1,5 m afstand houden niet mogelijk is.

13-vragen gezondheidscheck bij binnenkomst en vertrek.

Bezoekersregistratie.

Er worden GEEN handen geschud.

Ventileer de ruimte goed door ramen open te zetten.

Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog. 

Regelmatig handen wassen. 

Gebruik papieren zakdoekjes, gooi ze direct na gebruik weg.

Algemeen Fase geel: zorgelijk/ernstig Fase rood: besmetting

Fase geel is van kracht, fase rood wordt per locatie vastgelegd.
Landelijke maatregelen zijn leidend bij de totstandkoming van dit overzicht. 
Uitgangspunt is maatwerk per cliënt, vastgelegd in ondersteuningsplan. .

Aantal besmettingen in de regio is beheersbaar, maar volhouden blijft 
nodig. Leg, indien nodig, afspraken op locatieniveau vast in het 
locatiefaseplan. 

Eén of meer besmettingen op locatie vastgesteld. Aan de hand van de 
situatie wordt in overleg met GGD, verpleegkundigen en manager 
maatwerk vastgesteld. 

Beschermingsmiddelen (PBM)
Een publieke ruimte is iedere niet-individuele ruimte op een 
locatie.

Draag een chirurgisch mondmasker indien het niet mogelijk is om 1,5m  
afstand te houden. Dus: we dragen wél een mondkapje bij intensieve ADL-
zorg of bijvoorbeeld bij het passeren in kleine ruimtes of smalle gangen.

Alle (externe) medewerkers dragen altijd chirurgisch mondmasker. 
Bezoeker van een (mogelijk) besmette cliënt draagt benodigde PBM door 
Gors verstrekt. Volg PBM-instructies van verpleegkundige, bij hun afwezig-
heid zie “voorkomen van en handelen bij coronaklachten”.

Teamoverleg
Zorg dat er geen tochtstroom ontstaat, waar mensen in zitten, ventileer de 
ruimte goed door raam open te zetten.

Sollicitatiegesprekken

Inzet medewerkers

(Thuis)werken

Ambulante begeleiding/behandeling

Fysiek teamoverleg mogelijk, houd ten alle tijden 1,5 m afstand en blijf 
bewust van het risico op groepsbesmetting.

Sollicitatiegesprekken mogen plaatsvinden op de locatie of het Centraal 
Kantoor, mits voldoende afstand gehouden kan worden.

Geen beperkingen.

Werk in principe thuis. Werk je op kantoor, doe dat dan verantwoord.  
Stem altijd af met collega’s, houd 1,5 meter afstand en borg het maximaal 
aantal personen per locatie en ruimte.

Fysiek ja, tenzij. Bij twijfels of zorgen afstemming met GDK en manager. 
Reguliere fysieke contactmomenten kunnen in overleg (gedeeltelijk) 
worden vervangen door alternatieve zorg (o.a. beeldbellen).

Voer teamoverleg online. De verpleegkundige en teamcoach hebben 
regelmatig contact.

Sollicitatiegesprekken worden gehouden via Skype. 

Inzet personeel wenselijk op vaste locatie(s) in afstemming met het 
roosterbureau.

Werk thuis tenzij het niet anders kan, houd tijdens het werken op kantoor 
altijd 1,5 m. afstand en draag een chirurgisch mondmasker.

Betreffende cliënt geen begeleiding thuis bieden. Indien dit tot grote 
problemen leidt, overleg met AVG praktijk of inzet volwaardige zorg 
mogelijk is.

Toegang tot locatie 

Vrijwilligers in woonlocaties 

Stagiaires

Geen beperkingen, onderzoek met de teamcoach of dit voor jouw locatie 
om maatwerk vraagt.

Vrijwilligerswerk is toegestaan. 

Geen beperkingen, onderzoek met de teamcoach of dit voor jouw locatie 
nog maatwerk vraagt.

Behandelaren, teamcoaches en zorgregisseurs cliëntvertrouwenspersoon 
alleen voor noodzakelijk zorg toegestaan. Derden: weeg nut en noodzaak.

Vrijwilligerswerk is in principe niet mogelijk. Uitzonderingen hierop zijn de 
vaste geregistreerde bezoeker van een cliënt, vrijwillige chauffeurs en 
palliatieve steun. 

(Maatschappelijke) stages op 1 plek.

Dagbesteding (db)/dagbehandeling/werk  Dagbesteding wordt gefaseerd veilig en verantwoord geopend. Volg lande-
lijke maatregelen voor de arbeidsmatige dagbesteding en de stem deze af 
met de teamcoach.

Intern: Open zonder vaste groepen, tenzij.. Leg deze tenzij vast in 
maatwerkafspraken. 
Externe dagbesteding en overig: Ja, tenzij… Leg deze tenzij vast in 
maatwerkafspraken en volg geldende werkgeversmaatregelen.

Besmette cliënt in quarantaine. Overige groepsleden in preventieve 
quarantaine. Er wordt gekeken naar alternatieve thuis-dagbesteding. Overige 
groepen van de locatie, beschut en begeleid werk, blijven open. Volg advies 
van de GGD, in overleg met team/locatie kunnen samenwerkende partners 
aanwezig zijn. Geen vrijwilligers. Alleen uitzonderingen en in afstemming met 
de adviseur vanwege bedrijfsvoering in hoog- arbeidsmatige db. 

Leren Leren werkt volgens richtlijnen, indien nodig met digitaal aanbod. Houd ten 
alle tijden 1,5 meter afstand.

Leren werkt met digitaal aanbod.

Veiligheid Ontruimingsoefeningen gaan door zolang er geen (vermoedelijke) 
besmetting op locatie is. 

Geen ontruimingsoefeningen.

Naar buiten  

Bezoek ontvangen
Basisregels bezoek: Doorloop de checklist met bezoekers. 
Er is altijd 1,5 m. afstand mogelijk tijdens het bezoek. 
Bezoek desinfecteert handen bij binnenkomst. Er is 
bezoekersregistratie. 

Bezoek aan/logeren bij verwanten.
Doorloop bij vertrek en terugkomst op locatie de checklist.

Vakanties en dag-uitstapjes

Wees alert op plaatsen waar toezicht houden op het aantal bezoekers 
lastig is.

Volg de landelijk geldende richtlijn voor thuisbezoek . Onderzoek met 
de teamcoach of dit voor je locatie om maatwerk vraagt. Als de volledig 
gevaccineerde cliënt dit wenst, kunnen op het eigen appartement de twee 
vaste bezoekers die gevaccineerd en/of negatief getest zijn de basisregels 
de 1,5 meter afstand loslaten.

Cliënten kunnen op bezoek gaan en gaan logeren bij iemand van de vaste 
bezoekers. Wees kritisch op het aantal bezoek-/logeermomenten per 
week. Bespreek wijze van vertrek en thuiskomst.

Volg landelijke maatregelen en ontwikkelingen (check de maximaal 
toegestane groepsgrootte bij het RIVM).

Besmette cliënt in kamerquarantaine. Overige cliënten blijven thuis. 
Tot contact met de GGD is geweest, volg daarna hun adviezen. 

Ontvang maximaal 2 bezoekers per dag en per bezoekmoment. In het 
locatie-faseplan afspraken voor spreiding van het bezoek vastleggen. 
Bezoek draagt (eigen) mondmasker.

Cliënten die niet in quarantaine zijn, kunnen op bezoek en logeren bij 1 van de 
2 vaste bezoekers, in overleg met ZR en netwerk. Bespreek wijze van vertrek/
thuiskomst en preventief de invulling van het bezoek gericht op het aantal 
contacten. Reis in principe niet. Indien afwijkend, leg dit vast in PCD met ZR 
en netwerk.

Reis in principe niet. Indien afwijkend leg dit vast in PCD met ZR en 
netwerk.


