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Vermijd drukte

Volg alle
hygiënevoorschriften op

Blijf thuis
bij klachten
en laat je
testen

Houd 1,5 meter
afstand: geldt voor
volwassenen onderling en tussen
jongeren (12 tot 18
jaar) en volwassenen.

Uitzonderingen afstand
Volwassen cliënten op
dezelfde woongroep
Als het niet anders kan bij
verzorging cliënten met een
beperking.

Samen verspreiding van corona voorkomen

Afspraken SEIN rondom coronavirus
Binnen SEIN gelden nu specifieke afspraken vanwege het coronavirus. Deze kaart bevat de belangrijkste afspraken en voorschriften binnen de woonzorg. Uitzonderingen moeten altijd in overleg.
Het is mogelijk dat we op een bepaald moment strengere maatregelen moeten nemen. Dat gebeurt in ieder geval bij een uitbraak van het coronavirus binnen SEIN.

Bezoek
Per cliënt 3 keer per week
max. 4 uur per keer 1 bezoeker + kids tot 13 jaar.
Een wandeling maken over
het terrein mag met twee
bezoekers per cliënt + kids tot
13 jaar.
Cliënten die geen afstand
kunnen houden: alleen
bezoek uit het eigen gezin of
ander vast bezoek van grote
betekenis.
Bezoek wordt altijd vooraf
afgestemd met SEIN.
Bezoek bij voorkeur buiten.
Anders op de kamer van de
cliënt of een daartoe aangewezen ruimte zoals een
bezoekerstent.
Alle bezoekers dragen een
mondkapje en nemen deze
zelf mee.

Verlof
De verwant/ vertegenwoordiger en begeleiding maken
afspraken over frequentie en
tijdstip van halen en brengen.
Voorafgaand aan verlof en voor
terugbrengen nemen de verwant/ vertegenwoordiger en de
begeleiding bij SEIN samen een
gezondheid checklist door.
Cliënten die geen afstand
kunnen houden: alleen contact met de mensen uit één
huishouden.
Als iemand uit het huishouden
tijdens het verlof klachten krijgt:
de cliënt blijft bij de verwant of
gaat bij SEIN in quarantaine.
De duur hangt af van afspraken
hierover met een arts bij SEIN en
de uitslag van een coronatest.

Dagbesteding,
school of werk

Ondersteuning

Cliënten t/m 18 jaar kunnen
onderwijs volgen. Cliënten
kunnen naar werk binnen de
voorschriften.
Bij dagbesteding is er alleen
contact met cliënten van
dezelfde woning.

Alle cliënten kunnen terecht
voor (para)medische zorg
zoals bij artsen, fysiotherapeuten en tandarts.
Vaste vrijwilligers zijn welkom.

Logeerhuis en Corona
Care Unit (CCU)

Sport en vrije tijd

Het logeerhuis van SEIN is
open. Als cliënten van Lang
Verblijf besmet raken met het
coronavirus, wordt het logeerhuis of een deel ervan weer
ingericht als corona care unit.

Recreatieve activiteiten gaan
door als dat kan binnen
de voorschriften. Cliënten
kunnen sporten (bewegen,
zwemmen en paardrijden)
volgens een vast rooster met
cliënten van dezelfde woning.

Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

