
 
 
 
 

Datum Breda, 18 maart 2020 
 
Onderwerp Nieuwe maatregelen tegen verspreiding Coronavirus  
 Sluiting zorglocaties 

 
 
 
In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) 
tegen te gaan. De maatregelen die de overheid afgelopen zondag heeft genomen, gelden tot en met 
6 april 2020 en zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. 
 

Aangepast beleid Raffy | Lâle | De Leystroom 
In navolging van bovenstaand advies hebben alle Brabantse zorgorganisaties in overleg met het 
RIVM/VWS/GGD richtlijnen opgesteld. Wij hebben een Regieteam Corona samengesteld dat de 
ontwikkelingen op de voet volgt. We onderhouden nauwe contacten met de GGD en het RIVM en 
zijn extra alert. In het belang van onze bewoners en medewerkers vragen wij  iedereen de richtlijnen 
zorgvuldig op te volgen om verspreiding van het virus zo veel als mogelijk te beperken. Hartelijk dank 
voor uw medewerking en uw begrip.   
 

Bezoekers / familie 

1. Als gevolg van het Coronavirus hebben we moeten besluiten onze zorglocaties Raffy, Lâle en 
De Leystroom tot nader order te sluiten voor bezoek met ingang woensdag 18 maart vanaf 
18.00 uur. Deze maatregel komt voort uit een dringend advies van het Regionaal Overleg 
Niet Acute Zorg in Noord-Brabant en geldt voorlopig tot en met 6 april 2020. 

2. Het Grand Café en de Toko op Raffy en het Buurthuis De Leystroom zijn tot nader order 
gesloten.  

3. Alle activiteiten en bijeenkomsten zijn op onze zorglocaties geannuleerd. Ook de 
samenkomst van familie en vrienden (bijvoorbeeld een verjaardag) zijn tot nader order niet 
mogelijk. 

4. Ook willen wij u met klem ontraden om uw naaste mee te nemen voor bijvoorbeeld een 
avond, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van bewoners buitenshuis vormt een 
risico voor besmetting en is dus onwenselijk! 

 

Cliënten dagbesteding 

In het kader van deze voorzorgsmaatregelen is besloten tot en met 6 april 2020 de dagbesteding te 
stoppen. Er wordt tijdig bekeken of de datum mogelijk verlengd moet worden. Alle cliënten zijn op 
de hoogte. 
 

Vrijwilligers 

1. Vrijwilligers die een risicogebied bezocht hebben of contact hebben gehad met een persoon 
die positief getest is op het virus verzoeken wij dringend niet te komen. 

2. Voor iedereen geldt bij verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten te vermijden.  
Wij vragen u dan ook dringend in deze gevallen niet te komen. 

3. U blijft van harte welkom in deze hectische tijden als u: 

 jonger bent dan 70 jaar (en daarmee niet in de kwetsbare risicogroep valt); 

 geen klachten heeft van verkoudheid, hoesten of koorts; 

 vrijwilligerswerk doet op een afdeling waar geen (verdenking van) besmetting is. 
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In het belang van onze bewoners en alle collega’s vragen wij om uw medewerking. Wanneer er 
sprake is van verkoudheid, hoesten of koorts meldt dit altijd bij de vrijwilligerscoördinator.  
 

Medewerkers (inclusief leerlingen) 

De zorg in Noord-Brabant heeft haar medewerkers hard nodig, de zorg moet doorgaan. Daarom is er 
voor zorgmedewerkers een afwijkend RIVM-advies. Medewerkers moeten alleen thuis blijven als zij 
verkoudheidsklachten én koorts hebben. Het gaat dus om de combinatie. In andere gevallen kunnen 
zorgmedewerkers naar hun werk. 
 
Voor alle medewerkers binnen onze organisatie (zowel zorgmedewerkers als medewerkers in de 
ondersteunende diensten) geldt: 
1. Medewerkers die een risicogebied bezocht hebben of contact hebben gehad met een 

persoon die positief getest is op het virus moeten thuisblijven. 
2. Alle medewerkers met verkoudheidsklachten EN koorts blijven eveneens thuis. 
3. Aanvullend advies is om niet naar het buitenland te reizen. 
Neem in deze gevallen altijd contact op met je leidinggevende.  
 
Wanneer kunnen zorgmedewerkers weer aan het werk: 
 Medewerkers met bovengenoemde klachten moeten thuisblijven tot ze één dag niet meer 

hoesten en geen koorts hebben. 
 Als familieleden nog klachten hebben, mag men wel gaan werken als men zelf één dag niet 

meer hoest en geen koorts heeft. 
 

Stagiaires 

Voor alle stagiaires binnen onze organisatie geldt dat je de richtlijnen van je school volgt. Bij 
klachten, informeer de opleidingsfunctionaris. 
 

Wat kunt u zelf doen? 

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, 
zijn: 
 Regelmatig uw handen wassen 
 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
 Gebruik papieren zakdoekjes 
 Begroet elkaar zonder aanraking (géén handen schudden!) 
 Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt 
 Mijd sociale contacten 
 
Heeft u aanvullende vragen? Mail gerust naar communicatie@raffy-leystroom.nl. 
 
Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM. 
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