Quarantaine
Quarantaine spreek je uit als karantenne.
Quarantaine betekent:
 dat je binnen moet blijven
 dat er geen bezoek mag komen
 dat je zoveel mogelijk op 1,5 meter blijft van je huisgenoten

Van het coronavirus kun je erg ziek worden.
Het coronavirus is besmettelijk.
Dat betekent dat mensen ziek kunnen worden als ze contact hebben met iemand die
het coronavirus heeft.
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kan het nodig zijn dat je thuis in
quarantaine gaat.
Dat betekent dat je binnen moet blijven en geen bezoek mag krijgen.
Dit zijn de regels van de regering die zeggen wanneer je in quarantaine moet.
Je moet in quarantaine:





Als je corona hebt.
Als je klachten hebt die passen bij het coronavirus.
Als iemand in je huis corona heeft.
Als iemand in je huis naast coronaklachten ook last heeft van koorts en
benauwdheid.
 Als je nauw contact gehad hebt met iemand die corona heeft.
Nauw contact betekent dat je 15 minuten of langer,
minder dan 1,5 meter afstand hebt gehouden van iemand die corona heeft.

 Als je een melding krijgt via de coronamelder app of van de GGD.
 Als je in een land of gebied bent geweest waar veel mensen corona hebben
dan moet je in quarantaine.
Zo’n land of gebied noemen ze een risico gebied en er geldt een oranje
reisadvies.
Je moet als je thuiskomt van vakantie meteen in quarantaine.
Als jij in quarantaine bent moeten je gezinsleden of de mensen met wie je
samenwoont in huis blijven.
Jullie moeten dan zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden.
Voor meer informatie kun je dit filmpje bekijken:
www.youtube.com/watch?v=qukwimbwpA0&feature=youtu.be
Of je kunt op de internetsite van het RIVM kijken:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/in-thuisquarantaine-door-corona
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Dit zijn de regels voor quarantaine die gelden als iemand in een woning ORO woont
Als een bewoner coronaklachten heeft dan krijgt die bewoner een coronatest.
Als een bewoner getest wordt op Corona mag die bewoner geen bezoek krijgen
totdat de testuitslag bekend is.
Als de uitkomst van de coronatest van de bewoner negatief is, kan de bewoner weer
naar buiten en bezoek ontvangen.
Bij een positieve uitslag van de coronatest blijven alle bewoners van de woning
minstens 10 dagen in quarantaine.
Er wordt op gelet of bewoners Corona klachten krijgen.
Als bewoners klachten krijgen dan moeten ze een coronatest doen.
Als een bewoner een positieve uitslag van de coronatest heeft wordt meteen een
bron- en contactonderzoek gedaan.
Er wordt dan gekeken met welke mensen de bewoner met Corona contact heeft
gehad.
Die mensen worden dan geïnformeerd dat de bewoner Corona heeft.
Zij kunnen dan in de gaten houden of ze zelf ook klachten krijgen.

Dit zijn de regels voor quarantaine die gelden voor cliënten die in een appartement
van ORO wonen
De cliënt laat een coronatest doen.
De cliënt gaat in zijn of haar eigen appartement in quarantaine tot de uitslag van de
coronatest bekend is.
De cliënt mag niet naar dagbesteding of werk en mag geen bezoek ontvangen tot de
uitslag van de coronatest bekend is.
De andere appartement bewoners hoeven niet in quarantaine.
Dat moet alleen als zij nauw contact gehad hebben met de cliënt met
coronaklachten.
Als de uitkomst van de coronatest van de bewoner van het appartement negatief is,
kan de bewoner weer naar buiten en bezoek ontvangen.
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Als de uitslag van de coronatest positief is dan wordt meteen het bron- en
contactonderzoek in gang gezet.
Er wordt gekeken met wie de cliënt die Corona heeft contact heeft gehad.
Die mensen worden dan geïnformeerd dat de cliënt Corona heeft.
Zij kunnen er dan op letten of ze zelf ook klachten krijgen.

Wat gebeurt er als een cliënt op een woongroep of appartement direct contact
heeft gehad met iemand die positief is getest?
 De cliënt gaat in quarantaine.
Met de AVG arts wordt overlegd of er nog meer maatregelen nodig zijn.
 De cliënt krijgt een coronatest als hij of zij corona klachten heeft.
 De cliënt mag niet naar dagbesteding of werk.
 De cliënt mag geen bezoek en geen vrijwilligers op de woning ontvangen
tijdens de quarantaine.
 Als er binnen de 10 dagen geen coronaklachten ontstaan bij de cliënt dan
bepaalt de AVG arts of het nog nodig is dat de cliënt in quarantaine zit.
Als de cliënt niet meer in quarantaine hoeft dan mag de cliënt weer naar
buiten en bezoek ontvangen.
 Het kan zijn dat de cliënt een negatieve uitslag van de coronatest krijgt. Als de
cliënt wel coronaklachten heeft dan blijft de cliënt in quarantaine. Omdat het
kan zijn dat er nog Corona ontstaat.
De AVG arts beslist of de andere bewoners van de groep dan nog wel of niet in
quarantaine moet blijven.
Dat ligt er aan wat voor contact er is geweest tussen de bewoners en de cliënt
die Corona klachten heeft.
 Als er coronaklachten ontstaan en de uitslag van de coronatest is positief, dan
blijft de cliënt nadat de klachten begonnen zijn tot minimaal 7 dagen in
quarantaine.
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De cliënt moet daarna 48 uur koortsvrij zijn en 24 uur geen klachten hebben.
Dan mag de cliënt weer uit quarantaine.
De rest van de woongroep blijft minstens 10 dagen in quarantaine.
Bij een positieve uitslag van de coronatest wordt meteen het bron- en
contactonderzoek in gang gezet.
Er wordt gekeken met wie de cliënt die Corona heeft contact heeft gehad.
Die mensen worden dan geïnformeerd dat de cliënt Corona heeft.
Zij kunnen dan in de gaten houden of ze zelf ook klachten krijgen.
Een cliënt met coronaklachten kan buiten huis in contact zijn geweest met
andere mensen, bijvoorbeeld op dagbesteding.
De cliënt met coronaklachten laat een coronatest doen.
Bij een positieve uitslag van de coronatest worden de andere mensen
geïnformeerd dat de bewoner corona heeft.
Deze mensen kunnen er dan op letten of zij ook klachten krijgen.
Als de cliënt met coronaklachten nauw contact gehad heeft met mensen
buiten huis dan worden deze mensen al geïnformeerd voordat de uitslag van
de coronatest bekend is.
Zij kunnen er dan op letten of zij ook coronaklachten krijgen.
Als het mensen zijn die bij ORO wonen of dagbesteding hebben dan kan de
AVG arts bepalen of deze mensen in quarantaine moeten.
Begeleiders
Begeleiders van een cliënt met coronaklachten blijven zoveel mogelijk op 1
locatie werken tot de uitslag van de coronatest van de cliënt bekend is.
Zo kunnen begeleiders personen op een andere locatie niet besmetten.
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