Roosendaal, 13 maart 2020

Informatiebrief over ontwikkelingen/maatregelen tav het Coronavirus
Beste ouders/verzorgers,
Met deze brief willen wij u informeren over de ontwikkelingen en maatregelen omtrent het Corona
virus. Zoals u inmiddels weet heeft de provincie Noord Brabant de meeste corona besmettingen. En
het aantal stijgt dagelijks. Dagelijks worden een aantal maatregelen doorgevoerd mbt de
werkzaamheden en voorzorgsmaatregelen.
Vanuit onze organisatie zijn wij dagelijks bezig met dit onderwerp en op welk wijze wij een bijdrage
kunnen leveren in het voorkomen van besmettingen. Wij willen daarbij uitdrukkelijk vermelden dat
het coronavirus geen gevaar vormt voor gezonde kinderen, jongeren en volwassenen. Zij kunnen het
virus echter wel verspreiden naar kwetsbare groepen: ouderen en mensen met chronische ziektes
zoals longziektes, hart-en vaatziekten en diabetes.
1) Maatregelen binnen de organisatie
Binnen Don Bosco zijn een aantal richtlijnen met personeel en kinderen/jongeren afgesproken:
•
•
•
•

Was je handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geen handen schudden

Er wordt extra ingezet op het schoonhouden van de gebruikte ruimtes, deurklinken, knopjes en
kranen worden dagelijks gereinigd en gebruikte ruimte worden na een activiteit uitgebreid
geventileerd.
Medewerkers en stagiaires moeten handelen volgens uitgebreid protocol met aanvullende
hygiënemaatregelen.
2) Maatregelen omtrent verschijnselen
Bij de volgende klachten en/of verschijnselen, is het noodzakelijk om een aantal stappen te
doorlopen. De betreffende klachten/verschijnselen betreffen:
•
•
•

Hoesten (droge hoest)
Benauwdheid / kortademigheid
Koorts 38 graden of hoger

Wij adviseren aan ouders de volgende stappen te doorlopen bij bovenstaande klachten:
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•
•

•
•

Heeft uw kind een van bovenstaande klachten of u twijfelt: neem contact op met uw
huisarts om u te laten adviseren of uw gezinsleden op het virus getest moet worden.
Ook bij mildere verkoudheidsverschijnselen moet uw kind thuisblijven. Contact met de
huisarts is dan alleen nodig als de klachten verergeren. Vermijd in dit geval echter ook in
de thuissituatie contact met kwetsbaren (chronisch zieken) en ouderen.
Heeft uw kind of een gezinslid een chronische ziekte (diabetes, hart-en vaatziekte of
longziekte) overleg dan met ons en de huisarts wat in dat geval verstandig is.
Informeer onze medewerkers dagelijks als uw kind omtrent bovenstaande maatregelen
thuis blijft.

Voor onze personeelsleden gelden andere richtlijnen: zorgmedewerkers moeten conform de richtlijn
blijven werken, tenzij zij last hebben van verkoudheidsverschijnselen én koorts.
3) Maatregelen bij actieve besmetting
Indien er sprake is van een actieve besmetting bij personeel, een van onze cliënten of bij onze
partners waar wij direct mee samen werken op locatie dan wordt door de directie in overleg met
RIVM en GGD de juiste maatregelen getroffen.
Voor ouders is het advies, indien sprake is van een actieve besmetting in het gezin/familie, dit door
te geven aan onze medewerkers. Daarmee kunnen wij verdere maatregelen treffen om mogelijke
nieuwe besmettingen te voorkomen.
4) Externe maatregelen
Vanuit het kabinet, RIVM en de NiJ (Nederlands Instituut Jeugdzorg) worden wij dagelijks
geïnformeerd over de meeste recente ontwikkelingen en maatregelen. Indien maatregelen effect
hebben op de uitvoering van onze diensten en werkzaamheden, dan nemen wij met alle betrokken
ouders/verzorgers en samenwerkende instanties contact om wijzigingen door te geven. Mocht u nog
vragen hebben nav deze brief dan kunt u contact opnemen met ons via 0165- 535 326.
Wij hopen op uw begrip indien er verdergaande maatregelen genomen moeten worden en (een
aantal) diensten en werkzaamheden tijdelijk aangepast dan wel stil gelegd dienen te worden.
Voor meer informatie over het coronavirus kunt u het beste de website van het RIVM raadplegen:
www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus .
Namens alle medewerkers,
M. Driessen, Directeur-bestuurder Conaction
N. Langenberg, coördinator Don Bosco
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