ABRONA CORONAKAART
CORONAMAATREGELEN IN HET KORT
Bel voor medische vragen over cliënten de medische dienst of de eigen huisarts van de cliënt

In deze coronakaart vind je de landelijke corona-

(voor cliënten met externe huisarts) . Bij andere corona-gerelateerde vragen bel je leidinggevende

maatregelen die we hebben vertaald naar maat-

of bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren (088-2019999). Bel met vragen over je eigen gezondheid regelen voor Abrona. Als er bij een locatie specije huisarts, GGD of leidinggevende. Coronatest aanvragen voor zorgmedewerkers? Dit kan via

fieke maatregelen nodig zijn, dan hoor je dat van

www.coronatest.nl of bel 0800-1202. Geef een positieve testuitslag altijd door aan je leidinggevende. je teamleider of gedragsdeskundige.

VERSIE MEI 2022 - DEZE MAATREGELEN GELDEN TOT NADER ORDER. ALS DE MAATREGELEN IN DE GEHANDICAPTENZORG EN
IN ONZE REGIO VERANDEREN, SLUIT ABRONA DAARBIJ AAN.

ALGEMENE CORONAMAATREGELEN:

CORONA
GERELATEERDE
KLACHTEN?
Was vaak en
zorgvuldig je
handen.

Schud geen
handen.

Houd 1,5 meter
afstand van
elkaar.

Hoest en nies
in je elleboog.

Binnenruimtes
goed ventileren.

Laat je testen bij de GGD!

BIJ ABRONA
BASISREGELS

We willen uiteraard dat Abrona een veilige plek is
voor kwetsbare bewoners, bezoekers en medewerkers. Daarom blijven een aantal basismaatregelen gelden:
• thuisblijven bij COVID-19-gerelateerde klachten
en PCR-test doen;
• gezondheidscheck afnemen bij de cliënt en
bezoeker;
• zoveel mogelijk de veilige afstand van 1,5 meter
aanhouden;
• geen handen geven;
• toepassen van handhygiëne;
• hoesten en niezen in de elleboog;
• papieren zakdoekjes gebruiken;
• zorg voor voldoende frisse lucht.

BEZOEKREGELING

Je bent welkom op onze locaties/woonvoorzieningen. Het is niet nodig om een mondneusmasker te dragen, op de onderstaande
uitzonderingen na.

MONDNEUSMASKERS

Het dragen van mondneusmaskers is – op enkele
uitzonderingen na – bij Abrona niet verplicht.
De uitzonderingen zijn:
• in het zorgvervoer voor cliënten;
• wanneer een cliënt in isolatie zit;
• na nauw contact (langer dan 15 minuten op
minder dan 1,5 meter afstand) met een positief
getest persoon draag je 10 dagen een mondneusmasker;
• als iemand een mondneusmasker wil blijven
gebruiken, mag dat natuurlijk altijd.
We gaan er vanuit dat er professionele keuzes en
afspraken worden gemaakt wanneer de situatie
hierom vraagt.

WERKEN BIJ ABRONA

TESTEN

THUISWERKEN, VERGADEREN EN
BIJEENKOMSTEN

ZELFTESTEN

Het werken in de ondersteunende diensten,
vergaderingen en bijeenkomsten kunnen weer
fysiek plaatsvinden, waarbij de basismaatregelen
worden gerespecteerd.

Een zelftest is nodig wanneer je intensief contact
hebt gehad met een besmet persoon (langer dan
15 min. binnen 1,5 m). Je doet op dag 0 en 5 – en bij
klachten - een PCR-test en de overige dagen een
zelftest.

VRIJWILLIGERS

PCR-TEST

De vrijwilligers zijn welkom bij Abrona. Mits ze
klachtenvrij zijn natuurlijk en met inachtneming van
de basismaatregelen

Bij coronagerelateerde klachten doe je altijd een
PCR-test.
Bij cliënten wordt bij het vermoeden van een
coronabesmetting in alle gevallen een test gedaan
door de GGD en dus geen zelftest.

TESTEN CLIËNTEN DIE BIJ
ABRONA WONEN

Bij vermoeden van een besmetting belt de begeleiding met de GGD voor een afspraak of bij twijfel
met de medische dienst. Op de locaties op Sterrenberg: bel binnen kantooruren naar de medische
dienst 088 201 9301, buiten kantooruren met de
Wijkzorg: 06 52572125.
In de wijk Sterrenberg nemen de huisartsen of
wijkzorg en bij uitbraak het een thuistestteam van
de GGD de testen af. Als de huisarts of AVG besluit
dat testen nodig is, wordt er een test bij de GGD
aangevraagd.
Contactgegevens van de GGD:
Bij 1 of 2 cliënten testen aan huis is het nummer:
030-6305400 (nummer van GGD Utrecht)
Bij 3 of meer cliënten: 030-8002398 (nummer GGD
Uitbraak)
Algemeen nummer GGD: 0800-1202 (7 dagen per
week bereikbaar van 08.00u tot 20.00uur)
Website: www.coronatest.nl

TESTEN KANTOORMEDEWERKERS,
VERWANTEN, VRIJWILLIGERS

Zij laten zich testen via de GGD: www.coronatest.nl
of bel 0800-1202TESTEN

TESTEN ZORGMEDEWERKER

Zorgmedewerkers die een testafspraak met voorrang
willen maken kunnen dit alléén telefonisch doen via
0800-8101 (dagelijks tussen 07.30-20.00 uur).

