Richtlijn isolatie en quarantaine bij jeugd
De richtlijn voor jeugd van de GGD/GHOR is dat het kind in principe verblijft op de eigen locatie, ook
wanneer het coronavirus bij hem/haar vastgesteld is. Onderstaande richtlijn geldt alleen in uiterste
noodgevallen, als een quarantainegroep toch noodzakelijk is.
Elke aanbieder volgt de richtlijnen van het RIVM. Eén van de richtlijnen is dat de GGD en de VGN
adviseren en bepalen om een aparte quarantainegroep in te richten. Deze groep geldt dan alleen voor
cliënten waarvan is vastgesteld door de GGD dat zij corona hebben. Ook geldt een quarantainegroep
alleen als de cliënten in quarantaine verzorgd moeten worden en niet thuis kunnen uitzieken. Hierdoor
behoudt de locatie waar de cliënt tot op dat moment verblijft meer bewegingsvrijheid.
Om goed te kunnen bepalen welke cliënt we wel en niet opnemen in de quarantainegroep is een
afwegingskader opgesteld.
1. Een cliënt heeft ernstige verkoudheidsklachten en koorts.
2. U belt/consulteert de huisarts
3. De huisarts schakelt de GGD in en de cliënt krijgt de diagnose corona en quarantaine.
A. Stem af met de GGD, gedragswetenschapper, ouders en (gezins)voogd om te bepalen of de
cliënt naar huis kan of in het eigen netwerk opgevangen kan worden om uit te zieken.
B. Kan dat niet, kijk dan of de cliënt op de huidige locatie kan blijven.
i.
De cliënt verblijft dan in zijn eigen kamer.
ii. Verstrek middelen aan de groep, zoals mondkapjes. Doe dat zolang de voorraad strekt,
aangezien middelen erg schaars zijn. Het verstrekken van middelen verloopt centraal via
de preventiemedewerker.
iii. Hanteer de richtlijn ‘Richtlijn voor medewerkers: hoe te handelen bij cliënten met koorts,
al dan niet vastgestelde Covid-19’.
C. Lukt dat niet, dan kan de cliënt naar een quarantainegroep in eigen organisatie.
i.
Werf uw personeel op vrijwillige basis in de eigen organisatie.
ii. Zorg dat er persoonlijke beschermingsmiddelen op deze groep aanwezig zijn. Denk aan
mondkapjes en schorten.
iii. Hanteer de richtlijn ‘Richtlijn voor medewerkers: hoe te handelen bij cliënten met koorts,
al dan niet vastgestelde Covid-19’.
iv. Blijkt dat er verpleegkundige inzet nodig is? En kan de cliënt niet opgenomen worden in
het ziekenhuis? Stem dan af met een VG-instelling in de regio of de cliënt op de
quarantaine groep van die VG-instelling opgenomen kan worden. Dat doen we omdat
daar wel verpleegkundig personeel en extra inzet van de thuiszorg beschikbaar is. Ook
kunnen we daar bijvoorbeeld extra pedagogische ondersteuning bieden.
Op dit moment zegt de GHOR dat ze in IJsselland geen cohortverpleging inrichten. Ze beroepen zich
op onderlinge solidariteit tussen aanbieders. De aanbieders jeugd in IJsselland hebben gezegd elkaar
te ondersteunen als de situatie in een organisatie zo intensief is dat ze een beroep moeten doen op
een collega-aanbieder.
Richtlijn voor medewerkers: hoe te handelen bij cliënten met koorts, al dan niet vastgestelde
Covid 19
Het doel van deze richtlijn is verdere verspreiding van het virus voorkomen. Deze richtlijn past u toe bij
cliënten die een verdenking hebben op het corona of een bewezen infectie hebben met het virus. Het
virus kan worden overgedragen via hoestdruppels en contact. U heeft contact met de huisarts en volgt
zijn/haar adviezen op. De richtlijn geldt in de volgende situaties:




Als u aanwezig bent in de kamer waar de cliënt verblijft
Als u de cliënt verzorgt
Als u schoonmaakt in de kamer waar de cliënt verblijft

Werkwijze algemeen:
 Beperk het aantal medewerkers dat de cliënt verzorgt of behandelt. Kan de zorg uitgesteld
worden tot de cliënt klachtenvrij is? Stel de zorg dan uit. Dan zijn geen beschermende middelen
nodig.
 De cliënt verblijft op zijn/haar eigen kamer tot de quarantainemaatregelen gestopt mogen worden.
Ook beschikt hij/zij over een eigen toilet.
 Heeft de cliënt geen eigen toilet? Wijs dan één apart toilet op de groep aan die alleen cliënten
met koorts gebruiken. Een aparte po aanschaffen kan ook.
 Houd de deur van de cliëntkamer zo veel mogelijk gesloten.
 Indien de cliënt vervoert moet worden naar het ziekenhuis, dan draagt de cliënt minimaal een
chirurgisch mondmasker tijdens het vervoer, indien deze voorradig zijn.
 De behandelend arts informeert de hulpdiensten en het ontvangende ziekenhuis dat het mogelijk
om een COVID-19 patiënt gaat.
 Laat alleen bezoek toe in overleg met de GGD. Zonder expliciete toestemming mogen alleen de
behandelend arts, zorgmedewerkers en huishoudelijk medewerkers de kamer betreden.
 Als bezoek wordt toegestaan, dragen zij dezelfde beschermingsmiddelen als de
zorgmedewerker, indien deze voorradig zijn.
 Zorgmedewerkers instrueren het bezoek hoe om te gaan met de beschermingsmiddelen, indien
die voorradig zijn.
 Laat cliënten met vermoeden van en/of vastgesteld coronavirus persoonlijke
beschermingsmiddelen dragen, indien die voorradig zijn.
Omdat er een tekort is aan mondneusmaskers, is het belangrijk om de volgende stappen te
doorlopen om per medewerker na te gaan of het echt nodig is om PBM te gebruiken.
1. Is de afstand tot de zieke cliënt meer dan 1,5 meter? Dan zijn geen persoonlijke
beschermingsmiddelen nodig.
2. Gaat het om een contact van minder dan 5 minuten, bijvoorbeeld om even eten of drinken te
brengen? Dan zijn geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig.
3. Is er sprake van persoonlijke verzorging? Dan zijn wel persoonlijke beschermingsmiddelen nodig.
 Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen en trek deze aan voordat u de kamer
betreedt. Trek ze aan in onderstaande volgorde:
1. Mondneusmasker. Dit is een ander type dan die voor cliënt.
2. Handschoenen.
 Draag de beschermende middelen cliëntgebonden en alleen in de kamer / badkamer van de
cliënt.
 Wissel handschoenen tussen vuile en schone behandelingen en was tussendoor uw
handen.
 Na afloop van de werkzaamheden:
1. Trek de handschoenen uit en gooi deze weg in een afgesloten vuilniszak op de kamer.
2. Was uw handen.
3. Doe het mondneusmasker af. Raak daarbij de voorkant niet aan. Bewaar het masker in
een plastic zak voor hergebruik op dezelfde dag bij die betreffende cliënt.
4. Was uw handen.
5. Laat de cliënt zijn mondneusmasker afzetten wanneer u de kamer verlaten hebt. De
cliënt kan dit masker later hergebruiken.
6. Bij kortdurend bezoek aan de cliënt bewaart u uw eigen mondkapje in een afgesloten
zak, zodat u het later op dezelfde dag weer kunt gebruiken. Raak daarbij de voorkant
niet aan.
7. Bewaar aan het eind van de dag de mondkapjes in een afgesloten zak centraal op de
groep. Gooi deze niet weg. Vanwege de schaarste wordt onderzocht hoe deze
gereinigd kunnen worden.

Wasgoed / afval
 Verzamel wasgoed in een waszak en afval in een vuilniszak.
 Sluit de zak en voer de zak daarna op normale wijze af.
 Neem waszakken en afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers. Er is geen reden om
gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.
 Draag handschoenen als u wasgoed gaat wassen.
 Was handdoeken, beddengoed en kleding indien mogelijk op minimaal 60˚C.

Schoonmaak:
 Civiel medewerkers gebruiken dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen als
zorgmedewerkers.
 Reinig dagelijks de oppervlakken die de cliënt regelmatig aanraakt, zoals nachtkastjes en
slaapkamermeubilair, deurklinken en lichtknopjes. Doe dat ook met al het sanitair, zoals badkamer
en toilet.
 Maak de kamer schoon volgens de standaard afspraken.
 Plan de kamer zoveel mogelijk als laatste.
 Gebruik schoonmaakmaterialen die daarna niet gebruikt worden in een andere ruimte.
 Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60˚C of gooi schoonmaakmateriaal weg.
 Maak de gebruikte emmers schoon.
 Was uw handen en polsen.
Flyer voor jeugd
Voor jeugdigen is een flyer met richtlijnen als ze op eigen kamer moeten verblijven
Regierol RSJ IJsselland
Het RSJ IJsselland is het aanspreekpunt voor (kleine) aanbieders m.b.t. tot quarantaine jeugd.
Zij kunnen eventueel verwijzen naar andere aanbieders. Schroom niet om contact op te nemen met
elkaar en/ of de GGD!

