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Inleiding
We vinden het belangrijk dat locaties zoveel als mogelijk toegankelijk blijven en dat
zowel cliënten als bezoek zelf bepaald wanneer men wil komen of gaan. Om het risico op
besmetting zo klein mogelijk te houden, blijft het naleven van regels en het checken op
klachten belangrijk.
In dit beleid is beschreven onder welke voorwaarden instroom van nieuwe cliënten,
bezoek, logees en vakanties kan plaatsvinden.

Bezoek
Op de dagbestedingslocaties is bezoek toegestaan, mits men klachtenvrij is. Indien
bezoek klachten heeft, wordt dringend verzocht het bezoek uit te stellen.
Voor cliënten die bij SGL wonen geldt dat cliënten bezoek in hun eigen appartement
mogen ontvangen en dat bezoek ook weer welkom is in de algemene ruimtes. Er hoeven
in principe geen chirurgische mondneusmaskers gedragen te worden, met uitzondering
voor bezoek aan kwetsbare cliënten waarbij risico is op een ernstig verloop, zoals bij
cliënten met beademing. In dat geval vragen we bezoek om wel een chirurgisch
mondneusmasker te dragen, binnen de 1,5 meter.
Wanneer op een woonlocatie sprake is van een besmetting, wordt per situatie gekeken of
bezoek mogelijk is. Voor cliënten die geen klachten hebben geldt dat zij vrij bezoek
kunnen ontvangen. Cliënten die positief zijn en in quarantaine moeten, kunnen in overleg
ook bezoek van naasten ontvangen. Bezoek ontvangt dan van medewerkers PBM
(chirurgisch mondneusmasker, bril, schort en handschoenen) bij het betreden van de
woning van de cliënt.
Wanneer op een woonlocatie sprake is van een clusterbesmetting (meerdere
besmettingen), kan het coronateam besluiten om de locatie tijdelijk te sluiten voor
bezoek. In een dergelijke situatie wordt gekeken naar alternatieve contactmogelijkheden.

Nieuwe instroom
Zowel op de dagbestedingslocaties als binnen wonen is nieuwe instroom mogelijk. Er
kunnen rondleidingen gegeven worden, onder dezelfde condities als bezoek.
Nieuwe cliënten kunnen instromen wanneer er zij klachtenvrij zijn en de voorafgaande 10
dagen niet in aanraking zijn geweest met iemand waarbij corona is geconstateerd. Ook
dient op locatie op dat moment geen sprake te zijn van een clusterbesmetting van
cliënten en/of medewerkers.

Logeren
Logées kunnen instromen wanneer zij klachtenvrij zijn en de voorafgaande 10 dagen niet
in aanraking zijn geweest met iemand waarbij besmetting met COVID-19 is
geconstateerd en wanneer op locatie geen sprake is van een besmetting van cliënten of
medewerkers.
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Cliënten van de woonlocatie mogen gaan logeren wanneer zij klachtenvrij zijn. Indien zij
in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met Covid-19, vindt overleg
plaats met het logeeradres over het al dan niet doorgaan van het logeren. Vooraf
checken medewerkers of iedereen op het logeeradres klachtenvrij is en de voorgaande
10 dagen niet in aanraking is geweest met iemand waarbij COVID-19 is geconstateerd.

Vakantie
Indien cliënten op vakantie willen, bespreken medewerkers de situatie samen met cliënt
en naasten. Er wordt besproken welke risico’s dit mogelijk voor de cliënt kan geven in
relatie tot de gezondheid.
Medewerkers bespreken ook het risico van vooraf boeken van een reis en de eisen
waaraan de cliënt moet voldoen om het land van bestemming te mogen bezoeken. Indien
de cliënt niet kan voldoen aan de gestelde eisen, kan hij niet gaan. Wanneer voorafgaand
aan de reis een besmetting op locatie uitbreekt, wordt de cliënt geadviseerd om niet te
gaan. SGL is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die verbonden zijn aan het
annuleren van de vakantie.
De uiteindelijke beslissing om te gaan ligt bij de cliënt, in overleg met zijn of haar
naasten.
Wanneer de cliënt ervoor kiest om een land te bezoeken waarvan vooraf bekend is dat er
in verband met risico op besmetting met het coronavirus een negatief reisadvies geldt
(de oranje of rode gebieden), wordt bij terugkomst en op dag 5 gevraagd om een zelftest
te doen. Dit geldt ook wanneer een land of gebied tijdens de reis een negatief reisadvies
krijgt vanwege Covid-19.
Bij alle cliënten die op vakantie gaan, wordt bij terugkomst door medewerkers
gezondheidscheck uitgevoerd. Indien sprake is van klachten die kunnen wijzen op een
besmetting met het coronavirus, wordt het ‘Beleid Besmetting cliënt of nauw contact
gehanteerd.’
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