
 

 

 

                               PROTOCOL Corona virus 

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft zich in Europa verspreid en is inmiddels ook al enige tijd in  

Nederland aangetroffen. Zorgboerderij Het Kleine Bos handelt volgens de actuele richtlijnen van het 

RIVM ten aanzien van maatregelen rond de dagbesteding op Zorgboerderij Het Kleine Bos. 

 Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Hoe zieker iemand is, hoe 

meer virus hij kan verspreiden. Door hoesten en niezen brengt hij het virus uit neus, keel of longen 

naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes 

inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken 

met het virus. 

Vanzelfsprekend is dan ook dat als een medewerker, deelnemer of een huisgenoot (gezinslid) van de 

deelnemer verkoudheidsklachten heeft ,hoest , koorts of benauwd is, deze thuis blijft. De 

zorgboerderij dient hier tijdig van op de hoogte gebracht te worden. 

Op de zorgboerderij hanteren wij de volgende maatregelen: 

• Deelnemers en medewerkers houden onderling ten minste een afstand van 1,5 meter. O.a 

zal dit gerealiseerd gaan worden door in kleinere groepen per tafel te gaan ontvangen.  

 

• Deelnemers dragen mondkapjes tijdens vervoer en op momenten dat zij zich in de binnen- 

ruimte gaan verplaatsen en/of aan gezamenlijke binnen-activiteiten gaan deelnemen ,waar 

de 1,5 mtr niet volledig gewaarborgd kan worden. Medewerkers zullen hen hierop 

attenderen en in begeleiden. 

 

• Noodzakelijk lichamelijk contact kan, zoals het naar toilet helpen van een deelnemer. Daarbij 

zal desbetreffende medewerkster beschermende maatregelen nemen ,zoals het dragen van 

short ,handschoenen en een mondkapje. Verder word lichamelijk contact ,zoals het 

schudden van de handen ed. vermeden.  

 

•  Deurklinken worden in de ochtend en de middag gereinigd.  

 

• We desinfecteren en wassen onze handen met regelmaat. Bij aankomst en vertrek zal van 

iedere aanwezigen de handen gedesinfecteerd worden , ook voorafgaand en bij eindigen van 

een activiteit. Daarnaast zal dit ook voor het eten gedaan worden en na ieder toiletbezoek. 

Deelnemers zullen hierop geattendeerd worden en begeleidt worden door de aanwezige 

medewerkers. Ook medewerkers houden zich aan deze richtlijnen. 

 

• Als de deelnemer ,medewerker of een huisgenoot (gezinslid) van de deelnemer of 

medewerker verkoudheidsklachten heeft ,hoest , koorts of benauwd is, dient de deelnemer 

thuis te blijven en zich te laten testen. De zorgboerderij dient hiervan tijdig van op de hoogte 

gebracht te worden. Voor  9uur op de dag van deelname. Er kan contact opgenomen worden 

middels het telefoonnummer 0411-607398 of 06-27475656. 

 



• Mocht een deelnemer bij aankomst of gedurende de dag verkoudheidsklachten vertonen of 

ziek worden , nemen wij contact op met familie met het verzoek uw verwant op te komen 

halen.  

 

• De aangeboden activiteiten zullen waar nodig aangepast worden gezien de richtlijnen.  

 

• Groepsvervoer is per 1 Juni 2020 weer mogelijk. Wel dient er tijdens de ritten door zowel de 

reizigers ,als de chauffeur een mondkapje gedragen te worden.  

 

• Bij aankomst dienen de deelnemers hun mondkapje op te laten totdat zij plaatsgenomen 

hebben aan tafel. Medewerker zal de jas aannemen en deze ophangen , om ‘samenkomst’ in 

de garderobe te voorkomen. Medewerker zal ondersteunen in het op -en af doen van het 

mondkapje bij de deelnemer(s). 

 

 

• Bij het brengen en ophalen van deelnemers door familie zullen de volgende regels gelden: 

medewerkers zullen uw verwant ontvangen bij de (zij)deur en in de middag met uw verwant 

naar buiten komen(parkeergelegenheid). Verwant word verzocht de zorgboerderij niet 

verder dan de ontvangsthal te betreden. 

 

• Alle deelnemers (welke de zorgboerderij komen bezoeken) ontvangen een dit protocol met 

de gestelde voorwaarden en informatie over het virus. Middels het ondertekenen hiervan 

geven zij te kennen de informatie te hebben gelezen en de risico’s te aanvaarden. 

 

• Als een deelnemer/verwant vermoedt besmet te zijn met het coronavirus, meld deze dat 

telefonisch bij de huisarts. Die zal vragen stellen over de ernst van de klachten en overlegt 

vervolgens met de GGD of het nodig is om te testen op het virus. De GGD zal eventueel op 

bezoek komen om vast te stellen of er inderdaad sprake is van besmetting met het 

coronavirus. 

Wij als Zorgboerderij zullen ook contact opnemen met de GGD voor advies en hoe om te 

gaan en te handelen m.b.t de overige bezoekers en medewerkers.  

 

T.b.v MEDEWERKERS/VRIJWILLIGERS/STAGIAIRES 

• Een zorgmedewerker die dagbesteding aanbiedt die verkoudheidsklachten (keelpijn, niezen 

,neusverkouden) hoest ,koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft thuis of doet 

vervangend (thuis)werk i.o.m leidinggevende en laat zich testen 

 

• Net zoals de deelnemers dienen de medewerkers altijd de algemene hygiëneadviezen van 

het RIVM volgen (geen handen geven, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de 

ellenboog, papieren zakdoekjes gebruiken) 

 

• Medewerkers dragen gehele dag mondkapjes m.u.v als zij aan tafel op 1,5 mtr afstand zitten.  

Vermijd lichamelijk contact waar mogelijk en houd 1,5 meter afstand.  

 



Verklaring deelnemer / verwant 

Deelnemer/ verwant verklaart bovenstaande brief te hebben gelezen en akkoord te gaan met de 

inhoud van deze brief . Daarmee aanvaard degene het risico op een eventuele besmetting met het 

Corona-virus. 

 

Datum: 

 

Naam:      Handtekening: 

 


