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Blijf alert op klachten en volg de basisregels

Het aantal besmettingen onder zowel cliënten als medewerkers loopt helaas ook binnen
Fokus op. We willen iedereen nogmaals oproepen alert te zijn op klachten die kunnen duiden
op het coronavirus. Het is dan van groot belang het snel te melden en je zo snel mogelijk te
laten testen. Daarnaast is het belangrijk de hygiënerichtlijnen en stappenplannen goed na te
leven en alle basisregels in acht te blijven nemen. Zoals de 1,5 meter afstand. Ook in het
dagelijks leven buiten Fokus.

Vanaf maandag alle dienstverlening met medische
mondkapjes
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Om het toenemende aantal besmettingen een halt toe te kunnen roepen, gaan we vanaf
maandag 26 oktober aanstaande onze richtlijnen m.b.t. het gebruik van mondkapjes verder
aanscherpen. Vanaf 26 oktober geldt het volgende:

•
•
•

Bij alle ADL-dienstverlening draagt de ADL-assistent een medisch mondkapje.
In de ADL-eenheid én bij bijeenkomsten dragen alle medewerkers een stoffen/nietmedisch mondkapje.
Deze maatregel geldt in elk geval tot 1 januari 2021. Eventueel aanpassen van deze
regel komt pas aan de orde als de situatie rondom corona in Nederland aanzienlijk
verbeterd is.

Er zijn twee aanvullingen op bovenstaande maatregel:

•
•

Indien er sprake is van een (ernstige verdenking van een) besmetting binnen het
Fokusproject, dan moet ook in de ADL-eenheid een medisch mondkapje worden
gebruikt.
In geval van een (verdenking van) besmetting wordt bij assistentieverlening aan
cliënten met ademhalingsondersteuning gewerkt met de FFP2-mondkapjes.

Deze maatregel gaat maandag in, omdat we tot die tijd nodig hebben te zorgen voor
voldoende voorraad op de projecten. Let op: doordat de medische mondkapjes van
verschillende leveranciers komen, kunnen kapjes en verpakkingen er verschillend uitzien.
ADL’ers kunnen er vanuit gaan dat alle mondkapjes die op de projecten beschikbaar zijn
voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

De verschillende stappenplannen worden aan deze nieuwe maatregel aangepast en uiterlijk
maandag op de portalen vervangen.
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Cliënten: mondkapje? Ja graag!

Naast de maatregel dat ADL-assistenten van Fokus bij alle dienstverlening een mondkapje
dragen, willen we ook cliënten nadrukkelijk oproepen om een (niet-medisch) mondkapje te
dragen op het moment dat de ADL-assistent in uw woning is om assistentie te verlenen.
Uiteraard alleen als dat in uw situatie kan. Voor bijvoorbeeld cliënten met
ademhalingsondersteuning is dit meestal niet mogelijk. Door als cliënt ook een mondkapje te
dragen, kunt u eraan bijdragen dat minder ADL-assistenten uitvallen. Alleen samen kunnen
we deze pandemie goed doorkomen.
Binnenkort bieden we alle cliënten en alle medewerkers een stoffen mondkapje aan. Deze
zijn momenteel in bestelling. Uiteraard mag u ook een eigen mondkapje gebruiken.
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Faceshields bieden onvoldoende bescherming

Er worden vragen gesteld over het gebruiken van faceshields door ADL’ers. Deze kunnen niet
als alternatief voor een mondkapje worden gebruikt, omdat ze onvoldoende bescherming
bieden.
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Statement CRF, OR en RvB: samen de schouders
eronder!

Tot slot een gezamenlijke oproep van de cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van
bestuur:
Samen de schouders eronder!
‘Juist nu moeten we op elkaar kunnen rekenen. Gelukkig zien we deze periode vooral
ook veel saamhorigheid, zowel bij cliënten als medewerkers. En we zien vooral ook keihard
werkende ADL-assistenten en cliënten, die vol passie zorgen dat de dienstverlening op een
veilige en goede manier door kan gaan.’
Bovenstaand bericht stond een maand na het begin van de coronapandemie op de site van
Fokus en het interne medewerkersportaal te lezen. Helaas is deze boodschap ook in deze
tweede golf nog steeds actueel en zal dat voorlopig blijven.
Langs deze weg willen we als cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van bestuur
gezamenlijk onze waardering uitspreken voor iedereen die zich zo vol inzet om in deze
lastige tijden samen te werken. Tegelijk zien we ook dat het veel van ons vraagt, we zien
soms ook wrevel, ergernissen en verstarring. De minister-president benoemde dit onlangs en
wij herkennen dit.
Ons doel is een veilige leefomgeving voor cliënten en uiteraard een veilige werkomgeving
voor alle medewerkers. Wij werken samen hard aan passend beleid en maatregelen om dit te
optimaliseren.
Het blijft daarbij belangrijk om met elkaar in dialoog te blijven en met gezond verstand tot
een voor iedereen aanvaardbare aanpak te komen. Stel je in die situaties de vraag of je
bereid bent over je eigen schaduw heen te stappen en bereid bent om samen een oplossing
te vinden voor deze bijzondere situatie. Corona is van ons allemaal en verdient een
gezamenlijke aanpak. Het virus is er en zal er nog een tijdje zijn. Praat en overleg met
elkaar. Wees je bewust welke consequenties jouw gedrag kan hebben voor de ander.
Samen bereik je meer!
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