CORONA PROTOCOL MANTELING
Ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus heeft Manteling onderstaande regels opgesteld
die gelden voor alle betrokken vrijwilligers en hulpvragers m.b.t. de onderlinge ontmoetingen.
Bij Manteling staat het welzijn van onze vrijwilligers, hulpvragers, mantelzorgers en medewerkers
centraal. Om alle betrokkenen te beschermen volgen wij daarom het protocol van het RIVM om
verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Natuurlijk doen wij er alles aan om vrijwilligers te
blijven inzetten. Daarvoor is ieders medewerking nodig.
Een vrijwilliger komt op bezoek wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan
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Bij het begroeten of weggaan schudden we geen handen.
We houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.
Wanneer afstand bewaren niet mogelijk is, draagt zowel de vrijwilliger als de hulpvrager een
mondmasker.
Wanneer u of een huisgenoot last heeft van hoesten, koorts of neusverkoudheid (herkenbare
symptomen van corona) dan kan de vrijwilliger niet op bezoek komen. U belt tijdig naar
Manteling of naar de vrijwillig coördinator om de afspraak te verzetten.
Ook wanneer de vrijwilliger (of een huisgenoot van de vrijwilliger) last heeft van hoesten,
koorts of neusverkoudheid, kan de afspraak niet doorgaan en zal deze worden verzet.
Een afspraak kan doorgaan als er de laatste 72 uur geen sprake is van klachten.
Er mag de laatste paar dagen geen contact geweest zijn met bezoekers die genoemde klachten
hebben. Dat geldt ook voor thuiszorgmedewerkers. Ook voor de vrijwilligers geldt dat er geen
contact is geweest met iemand anders die klachten heeft.
Bij binnenkomst én bij vertrek wast u én de vrijwilliger de handen goed (20 seconden). Ook
tussendoor dienen de handen regelmatig en goed te worden gewassen (zoals na een
toiletbezoek, voor en na verlenen van zorgtaken, het bereiden van eten of drinken en het
aanreiken ervan, na het schoonmaken).
Hoest of nies in een papieren zakdoekje en gooi die vervolgens weg. Was daarna de handen. Als
er geen zakdoekje voorhanden is, hoest of nies dan in de elleboog.

Handelswijze bij gebruik van een mondkapje wanneer is overeengekomen tot het dragen ervan
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Alvorens het mondkapje op te zetten, eerst de handen goed wassen.
Masker bij de elastieken vastpakken en op het gezicht zetten. Mond en neus moeten beschermd
zijn. Voel of het goed zit.
Hierna het mondkapje niet meer aanraken. Anders vindt er besmetting plaats.
Mondkapje niet onder aan de kin hangen, ook hier geldt dat er besmetting plaats heeft.
Bij het afzetten van het mondkapje ook weer de elastieken vastpakken, niet het mondkapje
zelf.
Gooi het mondkapje weg of stop een wasbaar mondkapje in een plastic zak en knoopt het dicht.
Zet niet nogmaals een gebruikte mondkapje op. Pak altijd een nieuw mondkapje.
Was een wasbaar mondkapje op 60 graden en/of strijk het mondkapje.

Men kan onderling afspreken of de vrijwilliger daags voor zijn/haar bezoek opbelt of nog steeds aan
deze voorwaarden wordt voldaan. Is dat niet het geval, dan wordt een afspraak uitgesteld tot het
moment dat wel aan de voorwaarden kan worden voldaan.
Wij bedanken u voor uw begrip en medewerking.
Coördinatoren Manteling
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Afspraak afzeggen of verzetten via:
0118 – 553530

