Coronavirus (12-03-2020)
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij willen wij u informeren over hoe wij op dit moment binnen Inizo omgaan met het nieuwe
coronavirus.

SARS-CoV-2
Jullie zullen het onmogelijk hebben kunnen missen, maar we hebben ook in Nederland te maken met
het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 (ook wel het Wuhan-virus). In dit soort gevallen is het erg
belangrijk om uit te gaan van de feiten en de adviezen van het RIVM, de Rijksoverheid en de WHO op
te volgen. En daarnaast allemaal ons verstand te blijven gebruiken.
Omdat het een nieuw coronavirus is, is er nog maar relatief weinig over bekend; we hebben nog
geen weerstand opgebouwd tegen dit virus, er is nog geen vaccin en het sterftecijfer ligt iets hoger
dan een gewone griep. In de afgelopen weken wordt er steeds meer bekend over dit coronavirus.
Maar dat neemt niet weg dat er nog veel onduidelijkheid is en zelfs onrust om is ontstaan.
Dit is een nieuw coronavirus wat net als de andere coronavirussen een veroorzaker is van
verkoudheid en griepachtige verschijnselen. Het nieuwe coronavirus kan de ziekte COVID-19
veroorzaken wat zorgt voor verschillende griepachtige symptomen waarvan de belangrijkste zijn;
koorts met daarbij luchtwegklachten, zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.
Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om “in leven te blijven” en zich te kunnen delen, maar
het kan niet goed buiten het lichaam overleven. Hoe lang dat precies is, is nu nog onbekend. Dit kan
variëren van enkele uren tot enkele dagen. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak,
de temperatuur en de luchtvochtigheid. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig
reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Was daarna je handen met water en zeep.
Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken of de werktijden te
spreiden. Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen geldt; er wordt veel van u gevraagd.
Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet
naar het buitenland.

Hoe voorkom ik verspreiding/besmetting van het coronavirus?
Wij raden iedereen aan om de aangekondigde maatregelen van de Rijksoverheid en RIVM van
12 maart 2020 in acht te nemen. Deze kan je vinden op de volgende pagina. Daarnaast heeft de
Rijksoverheid ook een verkorte uitleg gegeven op deze poster.
Door hoesten en niezen komt het virus uit de neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes
komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven, maar dalen snel neer.
Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden, doordat je dan meer niest en/of hoest.
Bij het inademen van de besmette druppeltjes of als de druppeltjes via bijvoorbeeld de handen in de
mond, neus of ogen terecht komen, kan je besmet raken met het coronavirus.
Zoals eerder vermeld is er nog geen bewijs dat het virus langere tijd buiten het lichaam kan blijven en
zich zo kan verspreiden. Het RIVM gaat er vanuit dat er in Nederland geen verspreiding plaats kan
vinden van dier op mens, ook niet via het voedsel dat hier in Nederland gegeten wordt.
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De belangrijkste maatregelen die je, volgens de Rijksoverheid en
het RIVM, kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle
virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te
volgen. Het zijn:
• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen
Wij zorgen er voor dat een ieder zich hier zoveel mogelijk aan houdt. Wij hebben ook een
informatiebrief gemaakt voor de cliënten en zullen deze ook met ze bespreken. Daarnaast hangen wij
de volgende instructie op verschillende zichtbare plekken op (bij bijvoorbeeld binnenkomst, het
toilet, in de keuken, in de kantine).
Wij zullen er voor zorgen dat iedereen bij binnenkomst, na het toiletbezoek, voor elk contact met
etenswaren, voor en na contact met het eigen gezicht (mond, neus en ogen) de handen wast met
zeep of met desinfecterende gel (bekijk ook dit filmpje met instructies).
Wij proberen er voor te zorgen dat iedereen ook zoveel mogelijk afstand houdt van elkaar (het liefst
een armlengte afstand). Tijdens de eetmomenten zullen wij niet direct naast elkaar zitten, maar met
een lege plek tussen elkaar aan tafel. Daar waar nodig zal de groep verdeelt worden in meerder
groepen tijdens dat soort moment, zodat het rustiger is aan tafel of in de kantine.
Wij zullen er voor zorgen dat er voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues aanwezig zijn.
Daarnaast maken wij een aantal keer per dag cruciale plekken extra schoon, zoals deurklinken,
lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden, computermuizen, keuken, toiletten en plekken waar
veel mensen bijeen zijn geweest.

Wat als medewerkers verschijnselen van COVID-19 hebben?
Ook hierbij volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM. Op dit moment betekent dat
wanneer medewerkers verkoudheidsklachten, keelpijn of verhoging tot 38,0 graden Celsius hebben
wij ze adviseren om dan thuis te blijven, uit te ziek, sociale contacten te vermijden en alert zijn dat ze
niet ook anderen besmetten. Zie ook de poster.

Wat te doen bij een zieke cliënt?
Als een cliënt de bovenstaande milde verschijnselen heeft dan is het advies om thuis te blijven en
sociale contacten te vermijden. We hebben echter wel te maken met een doelgroep waarbij het voor
sommige cliënten erg negatief kan zijn om een langere tijd uit het opgebouwde ritme te zijn. Bij
milde klachten vragen wij dan ook om in overleg te gaan met de cliënt, de PB’er en het management
om te kijken naar mogelijke oplossingen.
Voor cliënten die bij Inizo wonen met milde klachten vragen wij ook om de adviezen op te volgen en
de extra hygiëne maatregelen in acht te nemen. Het contact met de cliënt kan niet voorkomen
worden, maar iedereen houdt wel waar mogelijk afstand (minimaal armlengte), iedereen wast
regelmatig de handen.

INIZO Kantoor
Rijndijk 94 (ACHTER)
2394 AJ Hazerswoude- Rijndijk
06 184 243 48
administratie@inizo.nl
www.inizo.nl

INIZO Wonen
Doctor van Noortstraat 113b
2266 GV Leidschendam
06 396 849 36
wonen@inizo.nl

INIZO Ambulant
Rijndijk 94 (ACHTER)
2394 AJ Hazerswoude- Rijndijk
06 825 242 84
ambulant@inizo.nl

INIZO Boskoop
Halve Raak 18
2771 AD Boskoop
06 184 243 49
lenwboskoop@inizo.nl
wonenboskoop@inizo.nl

Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of
opmerkingen hebben dan kunt altijd contact opnemen met de
PB’er of de (operationeel) manager van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,

Hans Ramp
Directeur- eigenaar Inizo
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