FACTSHEET | ZICHT OP VEILIGHEID
De maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn in Nederland weer aangescherpt. De veiligheid van kinderen is belangrijk. Het werk van
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond gaat dan ook altijd door. Wij blijven daarom - ook in deze periode - gewoon met hen in contact.
Uw gezondheid, de gezondheid van onze gezinnen en die van onze medewerkers staat voorop. Samen zijn we er verantwoordelijk voor dat het coronavirus zich
niet verder verspreidt. In deze factsheet vindt u een samenvatting van de huidige werkwijze van onze jeugdbeschermers.
Wij voeren reguliere casusregie.
Tenzij:
Dit in strijd is met de richtlijnen van het RIVM voor cruciale beroepen en de richtlijnen van het NJI. Is dit het geval én is er
sprake van acute onveiligheid? Dan gebruiken wij aanvullende beschermingsmiddelen. Ons crisisinterventieteam is 24/7
beschikbaar.
Face-to-face contact
In het contact met cliënten verandert er in principe niets.
Wel werken onze medewerkers in beginsel thuis en houden onze jeugdbeschermers zich aan een aantal regels:
Wat doen wij vooraf?
 Afspreken? Wij zorgen voor een plek waar 1,5 meter afstand van elkaar kan worden gehouden.
 Onze jeugdbeschermers spreken met zo min mogelijk mensen af. Zij overleggen dit van te voren met het gezin en de betrokken hulpverlening.
 Onze jeugdbeschermers vragen vooraf of er iemand in het gezin last van klachten heeft of positief is getest op het coronavirus.
 Zijn er klachten die kunnen wijzen op een coronavirusinfectie? Dan overwegen onze jeugdbeschermers een andere communicatievorm als
(beeld)bellen.

Wat doen wij tijdens face-to-face contact met een gezin zonder klachten?
Onze jeugdbeschermer..









..wast - evenals het gezin - de handen voor het bezoek.
..schudt geen handen.
..houdt minimaal 1,5 meter afstand.
..hoest of niest in de elleboog.
..wast de handen na het gesprek.
..draagt een mondkapje bij bezoek op ons kantoor.
..kan een mondkapje dragen tijdens bijv. een huisbezoek.
..vraagt cliënten of zij een mondkapje willen gebruiken.

Face-to-face contact met mensen met klachten of een positieve test?
Wanneer er in een lopende casus sprake is van directe onveiligheid gaan
onze jeugdbeschermers zelf op pad. Zij gebruiken hiervoor aanvullende
beschermingsmiddelen.

Besmetting? Is er in uw organisatie sprake van besmetting of treffen jullie quarantaine maatregelen?
Neem dan contact met ons op via corona@jbrr.nl.
Meer informatie en/of vragen? Heeft u behoefte aan meer informatie en/of wilt u een vraag stellen?
Neem dan gerust contact op met een van onze relatiemanagers.

ANNELIEKE VAN DER HEIJDEN
relatiemanager
lokale teams en gemeenten
annelieke.vd.heijden@jbrr.nl

QUERIDA BRUINHARD
relatiemanager
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querida.bruinhard@jbrr.nl
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relatiemanager
zorgaanbieders
willemijn.de.bont@jbrr.nl

MARLOES ALFERINK
relatiemanager
lokale teams en gemeenten
marloes.alferink@jbrr.nl

