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Geachte (aanstaande) ouders,
In verband met het coronavirus zijn diverse maatregelen getroffen. Wij conformeren ons geheel aan de voorschriften die vanuit de overheid en de RIVM worden getroffen.
Hieronder geven we voor u en onze kraamverzorgenden de belangrijkste punten
en afspraken aan:









Visites door verloskundigen worden zo weinig mogelijk gedaan, van de
kraamverzorgende wordt verwacht dat zij de gegevens en bijzonderheden
telefonisch doorgeeft aan de verloskundige;
Kraamvisite thuis. Nu er een algehele verruiming per 1 juli plaatsvindt adviseren we een bezoekregeling overeenkomstig de voorschriften van de
RIVM. Maak een bezoekplan met de verloskundige en de kraamverzorgende; binnen de regio’s van de verloskundigen bestaat er wat verschil van
inzicht. We benadrukken uw eigen verantwoordelijkheid met de algemeen
geldende regels zoals de 1,5 meter afstand.
Dit is ter bescherming van gezinsleden maar ook van de verzorgende. We
zijn zuinig op onze verzorgenden, we hebben ze altijd hard nodig maar zeker in deze omstandigheden. Deze maatregelen zijn uiteindelijk geen privé
belang, maar maatschappelijk belang.
We geven u de volgende tips:
 Ontvang bezoek op afspraak, zodat de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.
 Uitzondering: Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen
1,5 meter afstand te houden.
 Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te
houden van anderen.
 Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand
te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.
 Zorg voor desinfectans of de mogelijkheid tot handen wassen bij
binnenkomst. (zorg dan ook voor voldoende keukenrol en een afvalbak)
Geen bezoek ontvangen van mensen die verkouden zijn of ziekteverschijnselen bij zich hebben;
Meerdere keren per dag de handen wassen;
Hoesten/niezen in de elleboog;
Geen handen schudden;
Als er (mogelijk)corona in het gezin is dient u zelf te zorgen voor iemand
die de huishoudelijke taken en eventueel andere aanwezige kinderen ver-
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zorgt, dit wordt dan niet door onze kraamverzorgende gedaan. Ook bij
verdenking van corona wordt deze regel gehanteerd.
Kraamverzorgenden nemen nauwkeurig de hygiëne in acht, te denken valt
aan het dagelijks wassen van de uniformen, overschort en het dragen van
mondkapjes bij hoesten/niezen of bij verkoudheid en als het coronavirus in
het gezin is;
Er kunnen weer intakes aan huis plaatsvinden. Voorafgaand aan het huisbezoek wordt uitgevraagd of er COVID-19 klachten in het kraamgezin zijn.

Voorzichtigheid blijft geboden. Laten we ons met elkaar inspannen zoveel mogelijk te voorkomen dat wij een bron van besmetting worden voor anderen of zelf
ziek worden, waardoor de continuïteit van onze zorg in gevaar komt.
Dit alles in het besef dat deze ziekte niet bij geval geschiedt. Wij hebben de nodige maatregelen op te volgen en uit te voeren maar dat het ons bovenal in afhankelijkheid van de Heere in verootmoediging mag brengen smekend of Hij ons
genadig wil bewaren.
Met vriendelijke groet,
namens alle SHG betrokkenen,
G. (Gert) Geneugelijk
Zorgmanager
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