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Omdat er als zorgboerderij gewerkt wordt met een kwetsbare doelgroep, waarbij continuering 

van de zorg noodzakelijk kan zijn, kan er in enkele gevallen worden besloten de zorg aan te 

blijven bieden. Op dit moment wordt er zorg geboden aan cliënten die voldoen aan de criteria 

beschreven bij noodzakelijke aanwezigheid. Per individu zal nauwkeurig gekeken worden of 

zorg noodzakelijk is, dit zal in overleg gebeuren met directie en gedragswetenschappers (en 

ondersteuners). De zorgboerderij biedt zorg op maat, dat wil zeggen dat onderstaande criteria 

niet altijd bindend zijn.  

Criteria noodzakelijke aanwezigheid:  

- Wanneer beide ouders werkzaam zijn binnen de vitale beroepen (hiervoor wordt 

verwezen naar de lijst opgesteld door het RIVM). 

- Wanneer er sprake is van een éénoudergezin, waarbij de ouder werkzaam is binnen de 

vitale beroepen. 

- Wanneer de veiligheid van cliënt niet gegarandeerd kan worden wanneer er geen zorg 

geboden  wordt door de zorgboerderij. 

- Cliënten die individuele begeleiding nodig hebben 

- én waarbij een sociaal netwerk van ouder(s) (denk aan familieleden / buren / vrienden) 

ontbreekt en de zorg aan het kind niet kan ondersteunen in de thuissetting. 

 

Aanvragen over zorg kunnen via de mail of telefoon worden gedaan en gaan in overleg met 

directie en gedragswetenschappers / verantwoordelijk personeel 

Cliënten die volgens noodzaak aanwezig zijn, zullen worden geweigerd wanneer: 

- De cliënt zich niet houdt aan de door ons opgestelde hygiëne- en omgangsregels. 

- De cliënt primaire symptomen heeft zoals hoesten, benauwdheid en koorts. 

- De cliënt in contact is geweest met personen die (vermoedelijk) besmet zijn met het 

COVID-19 virus.   

- Bij secundaire symptomen is nader overleg noodzakelijk over aanwezigheid (keelpijn, 

loopneus, diarree, spierpijn).  

Welke maatregelen kunnen eventueel in de toekomst worden getroffen: 

- Wanneer een cliënt of medewerker, wie de afgelopen twee weken aanwezig is geweest op 

een locatie van zorgboerderij Swaenensteyn, vastgesteld is met de diagnose COVID-19 

                Richtlijnen zorgboerderij Swaenensteyn COVID-19 virus 

 
Versie 1-2020 



Richtlijnen zorgboerderij Swaenensteyn COVID-19 virus 
 

 

 

 

 

 2 van 2 
 
 

virus zal de desbetreffende locatie in overleg met instanties worden gesloten. Naast een 

officiële vaststelling gaat het hier om medewerkers met koorts en bijbehorende klachten. 

 

Bijlage I: Mail naar ouders 2 maart 2020 

Betreft: Coronavirus 

Beste ouders/verzorgers en deelnemers, 

Afgelopen week heeft het Coronavirus (COVID-19) zich verder verspreid. Middels deze brief 

willen we jullie informeren hoe we hier als zorgboerderij mee om gaan. Vanuit de GGD en het 

RIVM krijgen wij de actuele informatie, met daaruit advies hoe hier mee om te gaan. Wij staan 

in contact met de GGD Hollands Midden. 

Op dit moment wordt aangegeven dat wij geen extra maatregelen hoeven te nemen. Volgens de 

richtlijnen is het niet nodig om de kinderen thuis te houden wanneer zij geen klachten hebben. 

Hygiëne maatregelen 

De belangrijkste maatregelen die we op dit moment kunnen nemen om verspreiding van het virus 

te voorkomen, zijn: 

-        Het regelmatig wassen van de handen 

-        Hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog 

-        Het gebruik van papieren zakdoekjes. 

Onze medewerkers zullen er, zo goed als mogelijk, op toezien dat bovenstaande maatregelen in 

acht worden genomen. 

Informeren bij verdenking besmetting 

Mocht er onverhoopt een besmetting bij je kindje worden geconstateerd dan vragen wij om ons 

hiervan op de hoogte te brengen. Graag vernemen wij ook wanneer kinderen in de risicogebieden 

zijn geweest de afgelopen periode en of er contact is geweest met personen die besmet zijn. Zo 

kunnen wij alert zijn op de signalen en symptomen. 
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Mochten jullie nog vragen hebben dan verwijzen we jullie door naar de site van het RIVM. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

We hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog relevante ontwikkelingen 

zijn dan laten we dit jullie weten. 

Bijlage II: Mail 12-03-2020 

Beste ouders/verzorgers en deelnemers, 

Vanmiddag zijn de nieuwe maatregelen van het RIVM bekend gemaakt in de persconferentie 

van Mark Rutte. 

Wij zijn verplicht ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM die gelden tot 31 maart 2020. 

Wat geldt voor uw kind: 

- Laat uw kind thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 

- Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven 

gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. 

Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien 

zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt 

sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten 

thuis blijven.(Hieronder valt de zorgboerderij. Is uw kind verkouden, heeft het koorts laat 

hem/haar thuis!) 

Vertrouwende op uw begrip. Laten we met elkaar proberen verspreiding te voorkomen.. 

Bij twijfel of vragen mogen jullie altijd mailen!! Op een korte termijn vraag bel/app even naar 

iemand van directie. 

Met vriendelijke groeten, 

Familie Hoogenboom 

  

about:blank
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Bijlage III: Mail 15-03-2020 

Beste ouders/verzorgers en deelnemers, 

Vanwege de huidige ontwikkelingen rondom het Corona virus zijn wij genoodzaakt om ook onze 

maatregelen aan te scherpen. Dit houdt in dat wij vanaf morgen 16 maart 2020 beperkt open 

blijven.  Omdat wij zorg leveren kunnen en willen we niet volledig sluiten. Voor wie de 

continuïteit van de zorg noodzakelijk is, kunt u contact met ons opnemen.  

Voor locatie Hazerswoude-Dorp, graag contact opnemen met telefoonnummer: 06 12 06 57 79 

(Thomas) 

Voor locatie Zoetermeer, graag contact opnemen met telefoonnummer: 06 12 23 62 55 (Bert & 

Adriënne) 

In ieder geval  moet u uw kind thuishouden  zoals eerder vermeld bij hoesten, verkoudheid met 

of zonder koorts en indien in uw omgeving of kennissenkring (mogelijke) corona besmetting of 

verdenking hiervan is. 

We hopen met elkaar de verantwoording en zorg op de best mogelijke manier te kunnen blijven 

aanbieden en hopen op uw begrip. 

Wanneer meer bekend is omtrent aanpassen/aanscherpen van de maatregelen, horen jullie van 

ons.  

Let op, dit houdt ook in dat het logeerweekend in Hazerswoude aankomende week helaas 

niet door kan gaan.  

Laten we goed voor elkaar zorgen, en laten we verspreiding beperken met elkaar!!!!!! 

Met vriendelijke groeten, 

Familie Hoogenboom 
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Bijlage IV: Bericht naar medewerkers dd 15-03-2020 17.30 uur 

Lieve allemaal, 

Vanwege de huidige ontwikkelingen rondom het Corona virus, zijn wij genoodzaakt om ook 

onze maatregelen aan te scherpen. Dit houdt in dat wij vanaf morgen 16 maart 2020 beperkt 

open blijven. Wij kiezen ervoor dat stagiaires, ZZP-ers en mensen met een 0-uren contract deze 

week niet mogen komen werken. 

Dit om de kans op verdere verspreiding te verkleinen.  

Wij snappen dat dit voor iedereen vervelend is maar deze maatregel geldt in ieder geval voor 

deze week. Wij hebben de deelnemers gevraagd thuis te blijven, tenzij continuïteit van zorg 

noodzakelijk is. 

Voor de medewerkers met een bepaalde of onbepaalde tijd contract geldt dat we jullie 

verwachten. Zie jij het niet zitten om te komen, hebben wij hier begrip voor en mag je in overleg 

met directie vrije dagen opnemen. Dan graag een privé appje hiervoor!  

Ook op de werkvloer zullen de nodige aanvullende maatregelen genomen worden.  

Zo zal er geen ochtendoverleg zijn en zullen jullie bij aankomst opgedeeld worden in kleine 

groepjes en/of individuele werkplekken toegewezen krijgen. We verwachten dat jullie zoals 

geadviseerd een afstand van minimaal 1,5 meter van elkaar houden. 

Wij hopen uit de grond van ons hart dat deze maatregelen ervoor gaan zorgen dat het virus onder 

controle wordt gebracht.  

Laten we voor elkaar zorgen. 

Bij vragen kunnen jullie uiteraard mailen/bellen/appen met iemand van de directie. 
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Bijlage V: Instructie aan werknemers en cliënten. dd 16-03-2020 

- Bij binnenkomst wast IEDEREEN zijn handen direct voor 30 seconden. Ook na 

activiteiten buiten. Meerdere keren maken we extra schoon. Bijvoorbeeld om 09.00 en 

13.00 en 17.15 uur uur.Dan poetsen we met elkaar,naast de toiletten, nu ook extra de 

handvatten en deurklinken etc. met hygiene doekjes of schone vaatdoekjes (die daarna in 

de was gaan). Dit wordt ook afgetekend op de lijsten. Poets zorgvuldig en voor minimaal 

30 seconden. 

- Over de dag heen ,werk hygiënisch en maak meer schoon.   

- Iedereen blijft van elkaar af en blijft uit elkaars persoonlijke ruimte (1,5 meter afstand). 

- Hoesten en niezen in je elleboogholte. 

- Eetgerei (denk aan beker, bestek, bord) wordt niet met elkaar gedeeld. Denk hierbij ook 

aan het mes dat gedeeld wordt tijdens limonade tijd. 

- Vaatwasser op warmste temperatuur laten wassen. 

- Groepsactiviteiten worden uitgevoerd zonder lichamelijk contact. Denk ook aan 

balspelen waarbij een bal door meerdere handen aangeraakt wordt.  

- Gebruikte spullen worden zorgvuldig gedesinfecteerd, meerdere malen per dag. 

- Handen wassen voor tafelmomenten en nog een aantal keren per dag. 

- Tijdens limonade en lunch momenten zo veel mogelijk verspreid verdelen over de tafels. 

Aan tafels zitten we ook anderhalve meter van elkaar vandaan. Er kan dan ook gebruik 

gemaakt worden van de drie eettafels in de huiskamers, de twee benedenruimtes en de 

woonkamer/het kantoor en de drie educatieruimtes. Achteraf goed opruimen. 

- Mocht je verontrustende berichten opmerken deel dit direct met de directie en evt. met je 

coördinator en /of de gedragswetenschapper.  

- Wanneer medewerkers in contact zijn geweest met personen die vermoedelijk besmet 

zijn, dienen zij dit onverwijld te melden en in overleg thuis te blijven. 

- Mochten er overige vragen zijn, bel / stap naar de directie toe. Het is logisch dat er 

mogelijke onrust heerst.  

- Jullie worden op de hoogte gehouden bij veranderingen in de regelgeving. 

 

 


