Het beleid in verband met corona per 1 juli 2020

T.a.v. een vraag voor inzet thuis.
Wij bieden nog steeds zorg door onze vrijwilligers in te zetten bij u thuis,
mits er geen sprake is van Corona. Preventief is er extra aandacht voor de
gezondheid van u, uw naasten en onze vrijwilliger. Ook gelden er regels rond
het handen wassen, het aanhouden van de 1,5 meter en - indien deze afstand
in de dagelijkse zorg niet mogelijk is - het gebruik van handschoenen en
mondmaskers.
T.a.v. een opname in het hospice:
Ook in het Hospice streven wij ernaar een veilige haven te kunnen blijven
bieden voor de regulier terminaal zieke mensen.
Het hospice verleent daarom alleen palliatieve zorg aan patiënten zonder
Corona. Het hospice zal bij een nieuwe aanvraag zonodig verzoeken om een
test en alleen bij een negatieve test de zorgvrager opnemen. Indien u een
plek zoekt voor een positief geteste terminale zorgvrager kunnen wij u
voorzien van gegevens over locaties waar dit mogelijk is.
Wanneer de zorgvrager in het hospice alsnog klachten krijgt die kunnen
passen bij Corona, zal er eveneens getest worden. Het Hospice zal dit in
samenwerking doen met de huisartsen. Afhankelijk van de prognose wordt
vervolgens onderzocht of een zorgvrager bij een positieve test overgeplaatst
kan worden naar een Corona-unit.
In de normale situatie kent het hospice geen bezoekregeling. Hoewel in
veel situaties de regels verder worden versoepeld willen wij met dezelfde
zorgvuldigheid als in de afgelopen periode omgaan met het bezoek. Dit doen
we om te voorkomen dat er teveel mensen aanwezig zijn in ruimtes en de 1,5
meter niet gehandhaafd kan worden. Deze maatregel houdt in dat wij met u
en uw familie in goed overleg afspraken maken hoe in uw situatie om te gaan
met het bezoek.
Dit betekent ook dat we eenieder nog steeds dringend vragen niet naar het
hospice te komen indien er sprake is van (milde) klachten die Corona-gerelateerd
kunnen zijn.
Wij zullen er alles aan doen om ook in de huidige tijd het afscheidsproces
zo goed mogelijk vorm te geven.
Binnen het hospice wordt op sommige momenten gewerkt met een mondkapje en
handschoenen, voor de veiligheid van bewoner, naasten en medewerkers. Ook
het bezoek zal gevraagd worden deze te gebruiken wanneer men binnen de 1,5
meter van de zorgvrager komt.
Zo proberen wij met elkaar de zorg veilig en vertrouwd te houden en nog
steeds een warme huiselijke omgeving te bieden voor iedereen.

