CHECKLIST THUISHULP EN -ZORG
U KUNT HET RISICO OP BESMETTING EN VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS ALLEEN BEPERKEN DOOR DE
PREVENTIEMAATREGELEN NA TE LEVEN!
De bijzondere werkomstandigheden als gevolg van de Coronacrisis houden een hoger risico in
door de moeilijkere operationele omstandigheden.
Bovenop de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn met COVID-19 moet bijzondere aandacht worden besteed aan alle ‘klassieke’ risico’s ...
Op het vlak van gegarandeerde naleving van de gezondheidsmaatregelen in verband met COVID-19 hebt u een ‘RESULTAATSVERBINTENIS’.

Elementen die in aanmerking komen:
1. Verplaatsingen: naar het huis van een begunstigde/patiënt.
2. Verzorgingsactiviteiten bij de gebruiker thuis
3. Huishoudactiviteiten bij de begunstigden met besmetting of een vermoeden van besmetting

VERPLAATSING NAAR DE BEGUNSTIGDE
Aanbevelingen
Ik heb een mondmasker en ik draag het. Hetzelfde geldt voor de collega,
de verantwoordelijke, de stagiair. Het masker zal maximum om de 4 uur worden vervangen en/of indi
vochtig is. Hetzelfde
geldt voor de filters.
Ik vermijd zo veel mogelijk veranderingen van bestuurder in het voertuig.

OK



Nuttige documenten
Link plaatsen naar de verschillende maskers + hoe ze
dragen/verwijderen



Ik rij alleen of samen met een collega, een verantwoordelijke of een stagiair
- Een persoon vooraan in het voertuig, de andere achteraan, geschrankt
- Minstens 1,5 m tussen de personen
- Met de ramen licht geopend om deze gesloten ruimte te ventileren
- Indien niet mogelijk, voorzien van een gezichtsscherm en minstens een mondmasker



Wat is social distancing? FOD Werkgelegenheid

Er zijn desinfecterende producten (hydroalcoholische gel, desinfecterende tissues) aanwezig in het
voertuig om ervoor te zorgen dat de handen en de contactoppervlakken op ieder ogenblik kunnen wo
gereinigd.



Hoe de handen wassen.



Hoe maskers aandoen, verwijderen en opbergen.

Ik zorg voor een aangepaste container voor de verwijdering van gebruikte chirurgische maskers.
Ik zorg voor een afsluitbaar stoffen zakje voor de stoffen maskers die gewassen moeten worden,
dat samen met die maskers gewassen kan worden
Ik ontsmet de contactoppervlakken van het voertuig vóór gebruik:
- handvaten binnen, buiten en koffer
- stuur, versnellingspook, handrem en sleutels (indien verandering van bestuurder)



Ik open de ramen van het voertuig na elk traject om de lucht te laten circuleren
en te vernieuwen en ik rij, voor zover mogelijk, met de ramen open.
Laat zeker de airconditioning uit indien er verschillende passagiers zijn, ook al is het warm
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VERZORGINGSACTIVITEITEN BIJ EEN BEGUNSTIGDE
Aanbevelingen

OK

Bij een begunstigde zonder besmetting of vermoeden van besmetting is het aangewezen om
een masker te dragen (geen stoffen masker want de verzorger gaat van het ene huis naar het
andere). Ook de begunstigde draagt een masker. Ik zorg ook voor handschoenen en papieren
wegwerpdoekjes om de handen te reinigen. Ik draag mijn masker en handschoenen vooraleer
ik het gebouw betreed.



Indien de begunstigde in aanwezigheid van de verzorger symptomen vertoont, neemt hij
contact op met de behandelende arts.
In dat geval zal de persoon van wie vermoed wordt dat hij besmet is, worden behandeld alsof
hij effectief besmet was.



Indien de huisarts een COVID-19-besmetting bevestigt, laat ik een nota bij de persoon. Ik stel
een duidelijke boodschap op en plaats ze duidelijk in het zicht. Ik noteer er de volgende
informatie op:
* “Beschermingsmaatregelen zijn nodig”
* Begin van de periode



Voor verzorging waarvoor nauw contact nodig is met een begunstigde met besmetting of
vermoeden van besmetting moet ik ook een wegwerpschort dragen



De route moet ook worden gewijzigd zodat besmette patiënten of patiënten met een
vermoeden van besmetting op het einde van de dag geplaatst worden.



Ik aanvaard de aanwezigheid van EEN persoon van het gezin indien nodig. Dat zal altijd
dezelfde persoon zijn en hij moet een masker dragen.



Ik verkies te communiceren met mijn eigen telefoon in plaats van gebruik te maken van het
multidisciplinaire communicatieschriftje.



Ik wijs de begunstigde op
- het voldoende lang en grondig verluchten van de ruimten vóór de zorgverstrekking:
De binnendeuren open laten. Indien mogelijk, verluchting van de lokalen verschillende
keren per dag met de ramen open. Ik wijs de mensen erop om geen ventilator te laten
draaien, zelfs niet wanneer het warm is
- een goede hygiëne van de handen en het regelmatig verwijderen van de
vuilnisbakken.
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Nuttige documenten

BIJLAGE E HYGIËNEADVIES VOOR DE PATIËNT MET
SYMPTOMEN VAN HET CORONAVIRUS DIE THUIS
GEÏSOLEERD IS

-

de ontsmetting van voorwerpen die vaak worden aangeraakt en gebruikt
(deurknoppen, handvaten, trapleuningen, lichtschakelaars enz.). Ik blijf uiterst
voorzichtig en ik was regelmatig mijn handen.

Hygiëne:
Ik heb toegang tot een waterbron en zeep (of hydroalcoholische gel).
Ik beschik over wegwerpdoekjes voor eenmalig gebruik om de handen mee af te drogen.
Ik heb toegang tot sanitaire voorzieningen en deze worden bij elk gebruik schoongemaakt (2x
doorspoelen met het wc-deksel dicht).



Ik pas de algemene hygiënemaatregelen toe wanneer ik in contact ben met een begunstigde:
- Ik was regelmatig mijn handen:
o Voor en na fysiek contact met een patiënt
o Voor een pure of invasieve behandeling
o Na contact met de onmiddellijke omgeving van de patiënt
o Na het verwijderen van de handschoenen (die ik weggooi in een afgesloten
vuilnisbak)
o Na toevallig contact met lichaamsvocht, bloed of slijmvlies (hier: de handen
wassen en ontsmetten)
- Ik draag handschoenen en ik wissel ze na elke verzorging waarbij handschoenen
aangewezen zijn.
- Ik ontsmet het (medische) materiaal dat in contact komt met de patiënt.
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Affiche handen wassen
Barrièremaatregelen

HUISHOUDACTIVITEITEN BIJ DE BEGUNSTIGDEN MET BESMETTING OF VERMOEDELIJKE BESMETTING
Aanbevelingen

OK

Voor het beheer van vuil linnen:
Het linnen dat ik schoonmaak, werd enkele uren in stand-by geplaatst (zien met de begunstigde). Ik draag
handschoenen en een mondmasker wanneer ik vuil linnen vasthou, ik hou het niet tegen mij aan. Ik was mijn handen
nadat ik het linnen heb vastgenomen.



Indien mogelijk gaat de besmette persoon naar een afzonderlijke badkamer en toilet. Denk eraan het sanitair te
ontsmetten en te verluchten.



De kamer van de zieke moet dagelijks verlucht, schoongemaakt en ontsmet worden.
Voor de schoonmaak:
Ik ontsmet de plaatsen die vaak aangeraakt en gebruikt worden (deurklink, lichtschakelaars, telefoontoetsen,
afstandsbediening, kranen enz.).



Nuttige documenten

Tabel van de actieve producten volgens de
commerciële concentratie van de oplossing
en hun verdunning met water.



Ik was ‘besmette’ vodden en dweilen apart en na elk gebruik en ik laat ze met een zo hoog mogelijke temperatuur
drogen in de droogautomaat.
Ik verwijder al het afval dat in contact is gekomen met de besmette persoon in een afzonderlijke afgesloten afvalzak,
die best in de ruimte wordt voorzien. Ik draag handschoenen wanneer ik de vuilniszak wegbreng.



Ik borstel of stofzuig niet, dit zorgt er immers voor dat er stof rondvliegt.



Ik reinig mijn persoonlijke bezittingen wanneer ik vertrek (gsm, tassen ...)



ELKE WERKGEVER MOET ZIJN WERKMETHODE MOTIVEREN VIA EEN RISICOANALYSE DIE HET RISICO EN
DE MAATREGELEN WEERGEEFT VOOR ELKE ACTIVITEIT/INTERVENTIE.
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