Corona Kantoor protocol
September 2020
Sinds 28 september zijn de corona maatregelen weer aangescherpt. Dat betekent
dat ook de regels binnen Barkema en de Haan ook her en der aangescherpt zijn. Met
name het werken op het kantoor is aangescherpt maar wel zo, dat iedereen goed en
veilig aan het werk kan. Uitgangspunt voor het werken op kantoor is ‘Noodzaak’.
Zaken die thuis gedaan kunnen worden moeten thuis opgepakt worden. Vanuit de
organisatie hebben we de volgende overleggen als noodzakelijk vastgesteld: het
voorhoede overleg, directieoverleg, het maandelijkse sport overleg en het
maandelijkse jongerenwerk/straatwerk overleg. Dit is mogelijk maar wel onder
bepaalde voorwaarden. Hieronder staat uitgelegd hoe.
Alle andere bijeenkomsten/overleggen worden via videobellen gedaan. Mocht je
toch van mening zijn dat een face to face overleg van belang is, overleg het dan met
je supervisor.
Het face to face contact met de jongeren gaat vooralsnog door. Aangezien wij in de
hulpverlening werken, vinden wij het noodzakelijk dat alle individuele hulpverlening
trajecten voortgezet kunnen worden. Houd je hierbij wel aan het protocol dat
opgesteld is.
Tot slot, kom je als jongerenwerker/hulpverlener met (een) jongere(n) naar kantoor
dan moet je de jongere(n) informeren over dit protocol.
Hygiëne afspraken.
-Bij binnenkomst wordt door iedereen de handen gewassen en/of gedesinfecteerd. Gebruik hiervoor de beschikbare middelen in de centrale hal of die in de keuken
staan.
-Bij het gebruik van de toiletten, probeer dit zoveel mogelijk buiten het kantoor te
doen, worden na afloop van het bezoek de deurklinken met schoonmaak doekjes
schoon gemaakt.
-Gebruikte mokken/borden/bestek worden dezelfde dag nog afgewassen.
-Hoesten en niezen doen we zoveel mogelijk in de ellenboog
-Een raam/ramen worden op een kier gezet zodat er luchtcirculatie ontstaat in de
ruimte waar je actief bent.
1,5 meter afspraken.
-Wanneer je met elkaar in 1 ruimte werkt zorg je altijd voor 1,5 afstand tot elkaar. Bij het passeren van mensen binnen de 1,5 meter waarschuw je elkaar zodat je bij
het passeren een eventuele overdracht/besmetting minimaliseert.

Looproute.
-In de centrale hal komt men binnen.
-Vervolgens kun je doorlopen naar de ruimte/het kantoor welke je wilt gebruiken.
-Bij vertrek uit de keuken/grote ruimte en kantoor Teye/Ronald loop je via de
schakelruimte weer naar de centrale hal. Mocht de schakel ruimte gesloten zijn loop
dan weer terug via de reeds benoemde route.
-We proberen zoveel mogelijk 1 richtingsverkeer te hanteren.
Werkplek.
-Wanneer je op je werkplek gaat zitten houdt je rekening met 1,5 afstand tot elkaar.
-Wanneer je klaar bent op je werkplek maak je middels een gedesinfecteerd doekje
de werkplek schoon. Deze doekjes liggen bij het keukenblok. Het doekje gooi je in de
afvalbak.
Organisatie kantoor.
-Geef minimaal een dag van tevoren aan in de app wanneer je actief bent op het
kantoor. Hier geld wie het eerst komt die het eerst maalt. Maximaal 12 persoenen
mogen op het kantoor aanwezig zijn.
Symptomen.
-Bij ziekte/corona symptomen blijf je thuis (verkouden, koorts, droge hoest,
benauwdheid).
-Laat je zsm testen. Als jeugdzorgmedewerker kun je gebruik maken van de
spoedprocedure.
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• Houd 1,5 meter afstand.
• Was vaker je handen.
• Schud geen handen.
• Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Blijf thuis of zeg je afspraak af als je een van de volgende klachten hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
• Blijf thuis of zeg je afspraak af als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°)
en/of benauwdheidsklachten.
• Luister naar de instructies van je coach (maar dat deed je natuurlijk toch al….)
Mocht je vragen/opmerkingen hebben over dit protocol neem dan contact op met
Ronald, Teye, Gwen, Ellen of Loes . Onderstaand nog even de basisregels voor
iedereen in Nederland.

