Overzicht actuele coronamaatregelen
Oosterpoort houdt de richtlijnen van
het RIVM aan en wij passen steeds
onze maatregelen hierop aan.
Maatregelen zijn nodig om de risico’s
op besmetting voor onze jongeren en
hun netwerk en onze medewerkers te
beperken. Op de volgende pagina een
beknopt overzicht.
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Er is geen zorgstop. Verwijzers en
cliënten kunnen ons gewoon
bereiken. Wanneer hulp bij ons
passend is wordt er een intake
gepland. Deze intake is op kantoor,
hierbij houden we de RIVM
richtlijnen aan. Een intake kan alleen
doorgaan als iedereen klachtenvrij is.
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Bezoek

•

klachten langer dan twee dagen aanhouden

bezoek verblijfsgroepen:
•

wordt eveneens een PCR-test afgenomen.

Bezoek aan jongeren op één van onze
verblijfsgroepen is toegestaan, mits de

•

in quarantaine, en heeft zo min mogelijk

bezoek ambulant en pleegzorg:

contact met anderen.

Afspraken met cliënten kunnen fysiek
plaatsvinden. We kunnen cliënten ontvangen

•
•

hun netwerk/ouders blijven bezoeken.
Jeugdzorgwerkers maken afspraken met jongeren en

Hebben meerdere jongeren van de groep klachten dan:
•

•

Bij het vertrek:
Jongeren kunnen reizen met openbaar vervoer
met in achtneming van de geldende

klachten hebben;
•

•

Tijdens het verlof:
Mocht de jongere blijken koorts of andere

•

Is bij een jongere corona vastgesteld dan geldt:
•

jongere 24 uur klachtenvrij is. Ook als er geen
klachten zijn duurt de isolatie 5 dagen.
•

welke specifieke c.q. aanvullende maatregelen

het netwerk in quarantaine kan verblijven tot
•

Bij terugkomst van verlof:

er dan getroffen moeten worden.
•

aanwezig. We verifiëren hier ook de
gezondheid van de jongere.
o

Bij milde klachten wordt een zelftest
afgenomen.

o

Bij koorts of serieuze klachten wordt

Is er bij meerdere jongeren op de groep corona
vastgesteld dan:
•
•

(bij voorkeur vindt testafname op de groep
plaats);
•

eigen tuin);

Bij milde klachten wordt een zelftest wordt
een PCR-test afgenomen.

kunnen jongeren zich vrij bewegen binnen de
groep, maar mogen niet naar buiten (behalve

gelden de volgende richtlijnen:
afgenomen. Is deze positief dan wordt alsnog

wordt voor jongeren die nog niet zijn getest een
afspraak gemaakt voor een PCR-test bij de GGD

Verblijf

•

gaat de hele groep in isolatie, ook de jongeren
bij wie (nog) geen corona is vastgesteld;

een PCR-test aangevraagd.

Krijgt een jongere klachten op de verblijfsgroep, dan

De jongere kan geen bezoek ontvangen tijdens
de periode van isolatie.

Jongeren ontsmetten op de locatie de handen.
Er is ontsmettingsmateriaal ter plekke

Verder volgen wij het advies op van de huisarts
en/of GGD. Het kan per situatie verschillen

in overleg kan worden bezien of de jongere in
de uitslag van de PCR-test bekend is.

de jongere wordt in isolatie geplaatst; bij
klachten voor tenminste 5 dagen en tot de

het verlof, wordt een PCR-test aangevraagd. In
nemen met de medewerkers van de groep zodat

kunnen jongeren tijdens de quarantaine geen
bezoek ontvangen.

corona-gerelateerde klachten te hebben tijdens
ieder geval is het belangrijk om contact op te

gaat de gehele groep in quarantaine en hoeven
zij niet op eigen kamer te verblijven;

maatregelen. Zij dragen een mondkapje in het
openbaar vervoer.

wordt voor alle jongeren een PCR-test
aangevraagd, ook voor degenen die (nog) geen

hun netwerk dat wij verwachten dat zij zich aan de
richtlijnen houden.

Tijdens de quarantaine kan de jongere geen
bezoek ontvangen.

Verlof van jongeren
Er zijn geen beperkingen voor verlof. Jongeren kunnen

De jongere is in ieder geval in quarantaine tot
de uitslag van de PCR-test bekend is.

en thuis bezoeken, maar we checken wel van te
voren of iedereen klachtenvrij is.

De jongere verblijft in afwachting van de
testuitslag zoveel mogelijk op zijn/haar kamer,

bezoeker(s) klachtenvrij is (zijn).
•

Bij serieuze klachten of wanneer de milde

•

kan er geen bezoek worden ontvangen
gedurende de periode van isolatie.
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