Aangepast beleid in verband met het Coronavirus
(aangepast per 15 oktober 2020)

Nu met de tweede golf van het Coronavirus ook de kans op besmetting met het
Coronavirus in de noordelijke provincies flink is toegenomen, zijn de maatregelen ter
verkoming van een besmetting in het hospice verscherpt.
Het Coronavirus is vooral een gezondheidsrisico voor risicogroepen, zoals ouderen en
zieken.
Dit risico geldt ook voor de gasten en vrijwilliger in het hospice ’t Huis van Heden.
In ons Hospice volgen wij de maatregelen en aanbevelingen vanuit de overheid, RIVM
en de branchevereniging.
De focus blijft hierbij natuurlijk liggen op een goede begeleiding in de laatste
levensfase, maar ook de bescherming van onze vrijwilligers en ander personeel is van
groot belang.
Hiervoor moeten wij diverse maatregelen nemen, die ook dagelijks kunnen
veranderen.
De coördinatoren, de betrokken artsen, het bestuur en de Thuiszorgorganisatie Icare
zijn hierin leidend wat betreft de maatregelen die getroffen moeten worden.
Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de vier hospices in Drenthe gezamenlijk met
Icare en de verdere betrokken Zorginstellingen. Met name de inzetbaarheid van
vrijwilligers speelt een belangrijke rol in het overleg.
Een belangrijke beslissing die voor ’t Huis van Heden is genomen is om tijdelijk weer
één of twee kamers te sluiten. En dus voorlopig minder kamers beschikbaar te hebben
voor gasten. Ook geldt er nu een dringend advies een mondneusmasker te dragen in
het hospice, dit geldt zowel voor alle medewerkers als ook de bezoekers van de
gasten. Als men gaat zitten met een minimale afstand van 1,5 meter van elkaar mag
het mondneusmasker af.
Voor bezoek geldt dat er maximaal twee bezoekers tegelijk bij een gast op bezoek
mogen komen.
In bijzondere gevallen kan hier in overleg met de coördinator vanaf geweken worden.
Het blijft van kracht dat, indien bezoekers klachten hebben als koorts, hoesten en
verkoudheid etc. die kunnen duiden op het coronavirus, ze niet naar binnen mogen.
We hopen op uw begrip en medewerking en zullen u van de verdere
ontwikkelingen op de hoogte houden.

