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Nieuwsbrief Infokus verschijnt minimaal viermaal per jaar en wordt gestuurd naar alle
cliënten van Fokus. Dit is een extra uitgave over de coronamaatregelen, nummer 9 (4
november 2021).

Coronamaatregelen na persconferentie
aangescherpt
In de persconferentie van 2 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om
het coronavirus te bestrijden. Dit heeft ook gevolgen voor de binnen Fokus geldende maatregelen.
In deze update zetten we op een rij welke maatregelen binnen Fokus gelden vanaf zaterdag 6
november 2021. Net zoals in eerdere fases van deze pandemie vraagt de huidige situatie erom dat
we samen zorgen voor een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers.
Mondkapjes tijdens gehele dienstverlening en tijdens verplaatsen in de ADL-eenheid
Vanaf zaterdag 6 november draagt de ADL-assistent bij assistentieverlening aan de cliënt een
medisch mondkapje. Dus ook als die assistentie op 1,5 meter of meer afstand wordt verleend. Het
betreft hier het bekende chirurgische mondkapje. Indien de hygiënerichtlijnen het gebruik van een
FFP2-masker voorschrijven, blijft dat uiteraard gelden.
In de ADL-eenheid moet een mondkapje worden gedragen bij het verplaatsen/lopen. Als je zit
mag het kapje af, tenzij er onderling onvoldoende afstand gehouden kan worden. Dan is een
mondkapje wel voorgeschreven. Indien de lokale situatie daar om vraagt, kan de manager ADLassistentie hier van af wijken en het gebruik van een mondkapje voorschrijven gedurende het
gehele verblijf in de ADL-eenheid.
Zorg verder voor voldoende ventilatie in ADL-eenheid en in de Fokuswoning.
Cliënten zijn niet verplicht een mondkapje te dragen, maar we herhalen hier graag onze eerdere
oproep aan alle cliënten om een (niet-medisch) mondkapje te dragen op het moment dat de ADLassistent 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.
Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter afstand is de norm
Vanaf 6 november geldt het nadrukkelijke advies om waar mogelijk 1,5 meter of meer afstand van
elkaar te houden. Dat is tijdens de dienstverlening natuurlijk vaak niet mogelijk, maar 1,5 meter
is wel de norm in al die gevallen dat dat wel kan, zoals in de ADL-eenheid, op de kantoren en
tijdens bijeenkomsten.
Bijeenkomsten en scholing gaan door
Bijeenkomsten en scholing kunnen doorgaan. Scholing is essentieel voor de kwaliteit en veiligheid
van onze dienstverlening. Voor al deze bijeenkomsten geldt wel dat er 1,5 meter afstand van
elkaar gehouden moet worden. Waar dat niet mogelijk is dient een mondkapje te worden
gedragen. Zorg verder voor voldoende ventilatie.

Vragen naar vaccinatiestatus?
Het al dan niet mogen vragen naar de vaccinatiestatus van medewerkers in de zorg is een
onderwerp dat tot veel discussie kan leiden. Al in de update van september riepen we op om
daarover op een respectvolle wijze het gesprek aan te gaan. Het kan immers voor een veilige
dienstverlening en een voldoende bezetting van belang zijn. Bovendien gelden er soms andere
regels m.b.t. quarantaine voor mensen die immuun of niet-immuun zijn. Binnen veel teams
gebeurt dit ook op prima wijze. Dit blijft binnen Fokus het uitgangspunt. Je hoeft als medewerker
of cliënt je vaccinatiestatus niet te delen en Fokus zal ook geen enkele wijze die status registreren.
Indien je de status niet deelt, wordt je beschouwd als niet-immuun. In de stappenplannen is
beschreven wat dit concreet betekent. We willen benadrukken dat wij in elk geval altijd de
persoonlijke keuzevrijheid en privacy van medewerkers en cliënten blijven respecteren.
Boosterprik voor zorgmedewerkers
Het kabinet kondigde dinsdag aan dat medewerkers in de zorg met direct contact met cliënten
vanaf december 2021 in aanmerking komen voor een boosterprik. Uiteraard is ook dat een vrije
en eigen keuze van iedereen. Of de uitnodiging voor deze vaccinatie net als vorige keer ook weer
via de werkgever wordt verstuurd weten wij nog niet. Zodra hierover meer bekend is laten we dit
uiteraard weten.
Er zijn ook cliënten die gevraagd hebben naar een boosterprik. We willen u in dit geval graag
verwijzen naar uw huisarts en/of medisch specialist. Fokus speelt hierin geen rol.
Kantoren: A- en B-teams, mondkapjes en 1,5 meter
Op de kantoren is het vanaf 6 november opnieuw verplicht een mondkapje te dragen op het
moment van verplaatsen/lopen en op die momenten dat onvoldoende afstand gehouden zou
kunnen worden. Verder is het opnieuw nadrukkelijk de bedoeling onderling afstand te houden (1,5
meter), ook tijdens bijvoorbeeld bijeenkomsten. Verder roepen we op voor voldoende ventilatie te
zorgen.
We blijven op de kantoren werken met A- en B-teams, waarbij iedereen in principe een deel van
de week fysiek op kantoor aanwezig is. Thuiswerken (indien het werk dit toelaat) en de bezetting
op kantoor wordt onderling met collega’s en leidinggevende afgestemd.
Overige maatregelen blijven gelden
De overige eerder afgekondigde maatregelen blijven ongewijzigd. Dat betekent concreet:

•
•
•

Persoons beschermende middelen worden centraal ingekocht en via de regionale depots
verder over de Fokusprojecten verspreid.
De stappenplannen en hygiënerichtlijnen blijven onverminderd van kracht.
Alle basisregels blijven gelden: geen handen schudden, testen bij klachten, voldoende
ventileren.

