Delft, 30 maart 2020
Beste cliënt,
Nederland is helaas ook getroffen door het Coronavirus.
Kraamzorg Babylief volgt nauw de ontwikkelingen van RIVM en GGD. Wij volgen hun richtlijnen en
adviezen op om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
Om deze reden hebben wij zelf maatregelen genomen, die wij bij nieuwe ontwikkelingen steeds
zullen bijstellen.
Maatregelen tijdens de kraamperiode
Bij aanvang van zorg zullen wij je enkele vragen stellen om uit te sluiten of jij, of 1 van je gezinsleden
symptomen van het Coronavirus heeft. Wanneer binnen het gezin besmetting aanwezig is dan zullen
wij hierop de zorg aanpassen. De kraamverzorgende zal de zorg voor moeder en baby zo veel als
mogelijk contactloos en op afstand van 1,5 meter meter doen. Zij zal geen contact hebben met
overige gezinsleden, zal geen handen schudden en vaker haar handen wassen.
Mocht een kraamverzorgende in een risicogebied zijn geweest of contact hebben gehad met iemand
met (verdenking) van het Coronavirus of zelf verkoudheidsklachten en koorts ervaart, dan zullen wij
haar niet laten werken.
Kraamvisite
Als kersverse ouders wil je familie en vrienden tijdens de kraamtijd graag kennis laten maken met je
baby. Nu het coronavirus zich verspreidt, is het beter om daarmee te wachten. Om verspreiding te
voorkomen, luidt het advies om sociaal contact zoveel mogelijk te vermijden. Dat betekent dus wij je
met klem adviseren om geen kraamvisite te laten komen, hoe moeilijk dit dan ook is. Komt er tijdens
de kraamweek toch kraamvisite? Dan zal de kraamverzorgende overgaan op zorg op afstand.
Telefonische intakes
Een andere maatregel die wij nemen is dat alle huisbezoeken voor een intake is omgezet naar
telefonische intake of zo mogelijk zal worden uitgesteld.
Tips om besmetting te voorkomen:
• Was regelmatig je handen tot aan je elleboog gedurende tenminste 20 seconden
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes als je je neus snuit en gooi deze direct weg en was daarna
steeds je handen
• Houd afstand als mensen hoesten of niezen
• Geef geen hand ter begroeting of bij afscheid
•
Heb je specifieke vragen over onze kraamzorg en het Coronavirus? Maak je je zorgen of heb je
twijfels? U kunt ons altijd telefonisch bereiken op 015-7503564 of e-mailen naar info@kraamzorgbabylief.nl. Ook heeft het RIVM heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld (0800-1351) voor
vragen over het Coronavirus.

