Maatregelen Coronavirus Odensehuis de Linde Delft.
Het Odensehuis bereidt zich voor op het weer open gaan en organiseren van gepaste activiteiten voor
onze deelnemers. Het Odensehuis is een algemene, voorliggende voorziening voor mensen met
(beginnende) dementie en mantelzorgers, die laagdrempelig ontmoeting en ondersteuning biedt aan deze
kwetsbare mensen. Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid die per 1 juni
versoepeld worden. Binnen deze regels is ruimte om op een goede manier weer gepaste activiteiten te
gaan organiseren voor onze doelgroep. Odensehuis de Linde Delft zal dan ook, in overleg met de
gemeente Delft en Sportfondsen Welzijn Delft (de beheerder van wijkcentrum de Hofstee), hopelijk vanaf
2 juni haar deuren weer kunnen openen.
Wat is er nu bekend, waar zullen activiteiten aan moeten voldoen?
Algemene voorwaarde: verspreiding coronavirus tegengaan
De belangrijkste punten in de actuele maatregelen vanaf 1 juni zijn:
• Maximaal 30 mensen
• 1,5 meter afstand houden
• Checken of bezoekers geen verkoudheidklachten en/of koorts hebben
Wat betekent dit praktisch?
• De vrijwilliger neemt bij de voordeur van het Odensehuis de Linde Delft met de bezoekers het
inventarisatie/klachtencheck formulier door zodat zij op de hoogte zijn van de
hygiënemaatregelen en risico’s.
• Bij binnenkomst én weggaan iedereen altijd handen wassen/handgel gebruiken.
• Niet welkom bij hoesten/niezen/verkoudheid/koorts ed.
• Niet welkom indien huisgenoot verkoudheidsklachten heeft én/of koorts
• Vrije inloop in de ochtend van 10.00-12.00 uur maximaal 4 bezoekers en 2 vrijwilligers.
• Vrije inloop in de middag van 13:30-15:00 uur maximaal 4 bezoekers en 2 vrijwilligers.
• Elke laatste dinsdag van de maand is er een kennismakingslunch van 12:00-13:30 (op basis van
inschrijving).
• Elke 2e dinsdag van de maand is er een bijeenkomst “Het Dementiekompas” van
13:30-15:00 uur (op basis van inschrijving).
• Middagactiviteit op basis van inschrijving 13.30- 15.00 uur en maximaal 6 bezoekers en 2
vrijwilligers. Voor programmering neem contact op met coördinator.
• Inschrijving voor kennismakingslunch of middagactiviteiten bij coördinator Anita van der Drift:
anita@odensehuisdelindedelft.nl of telefonisch: 06-29333221
• De ruimte van de zaal wordt zodanig ingericht dat 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt en dat
men elkaar gemakkelijk op 1,5 meter afstand kan passeren.
• Voorafgaand aan de inloopochtend alle oppervlakten desinfecteren (tafels, stoelleuningen,
deurknoppen etc.)
• Voor de lunch hetzelfde protocol van desinfecteren en na de lunch, voor de activiteit van de
middag ook weer.
• Voldoende hygiëne-materialen in huis: allesreiniger, doekjes, papieren handdoeken,
handpompje, papieren zakdoekjes/tissueboxen, mondkapjes, handschoenen alcoholhoudende
doekjes en prullenbakjes op tafel.
• Consumpties: koffie/thee/koekjes 1 vrijwilliger schenkt thee/koffie uit thermoskan in. En geeft
een koekje erbij. Idem bij de lunch.
• Te veel rondlopen voorkomen: bij activiteiten zoveel mogelijk materialen per persoon van te
voren klaarleggen. Inclusief de alcoholdoekjes.
En verder:
• Er zijn alcoholhoudende doekjes aanwezig. Maar meest gevonden advies: reinigen met
allesreiniger.
• Verspreiding kan niet plaatsvinden via voedsel.

