Uitgangspunten bij het beleid rondom coronamaatregelen vanaf 11 mei tot
1 september 2020 de Hartekamp Groep
Deze uitgangspunten gelden voor cliënten, medewerkers en bezoekers
(verwanten/vrijwilligers):
1. Wij volgen stappenplan van overheid: 11 mei, 1 juni, 15 juni, 1 juli, 1 september. Ook als
tussentijds nieuwe maatregelen afgekondigd worden volgen wij die.
2. We kijken per door de Hartekamp Groep genomen maatregelen wat we kunnen
aanpassen conform overheidsbeleid
3. We beschermen (kwetsbare) cliënten en medewerkers.
4. We zetten ons in verspreiding van het virus te beperken.
5. Sluit zo veel als mogelijk aan bij de visie van de Hartekamp Groep en bij de
begeleidingsstijl van het versterkend begeleiden.
6. We maken de omslag van: wat mag niet naar wat kan wel.
7. Hygiëne maatregelen blijven altijd van toepassing en zeer belangrijk: handen wassen,
niezen in elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken, schoonmaak.
8. Hou afstand, 1,5 meter
9. Vermijd drukte.
10. Werk zoveel mogelijk thuis, alleen indien noodzakelijk op het werk.
Wees alert op lichte klachten van verkoudheid: voor medewerkers: bespreek met je
leidinggevende, we volgen voor medewerkers de RIVM richtlijnen. Voor familie, vrienden
en vrijwilligers : blijf thuis
11. Bespreek bij contactberoepen risico vooraf met cliënt.
12. We zorgen voor maatwerk per locatie, woning onder verantwoordelijkheid van managers,
gedragsdeskundigen, artsen en teams (TTV’ers kwaliteit) op basis van door MT /RvB
vastgestelde kaders.
13. Persoonlijke beschermende middelen voor medewerkers (PBM). We volgen hierin het
RIVM beleid t.a.v. mondkapjes, handschoenen, schorten en brillen.
In bijzondere omstandigheden kan een medewerker in overleg met de manager
beschikken over persoonlijke bescherming in de vorm van een zgn. face-shield.
14. We mengen zo weinig mogelijk groepen cliënten.
15. Beperk het aantal mensen dat je ontmoet.
16. Bij (vermoeden van) corona besmetting gelden onverkort maatregelen van quarantaine
en/of isolatie, het coronaprotocol van de Hartekamp Groep blijft van kracht en is leidend.
17. We betrekken de medezeggenschap bij de te ontwikkelen specifieke kaders en
maatregelen.
18. Van een ieder verbonden met de Hartekamp Groep wordt verwacht dat hij/zij
verantwoordelijkheid neemt voor het eigen gedrag en het opvolgen van algemeen
geldende uitgangspunten en maatregelen in tijden van risico op besmetting door corona.
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