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SailWise, protocol overdraagbare ziekten en multiresistente bacteriën.
Enkhuizen, oktober 2014
Deelnemers dienen op hun inschrijvingsformulier aan te geven of zij een overdraagbare ziekte
hebben dan wel drager zijn van een multiresistente bacterie of virus.
Indien dat zo is, dan is analoog als bij verpleegkundige handelingen de boeking in principe onder
voorbehoud.
SailWise wil haar deelnemers zo normaal mogelijk behandelen en mensen met een beperking niet
onnodig medicaliseren, doch alle activiteiten dienen zodanig ingericht te worden dat mensen ook
niet worden blootgesteld aan onnodige of verwijtbare risico’s bij deelname aan onze activiteiten.
Daar overdraagbare ziekten en multiresistente bacteriën in principe onder bepaalde omstandigheden een risico kunnen vormen voor de andere aanwezigen op de accommodatie, dient voordat de
boeking definitief kan worden bevestigd:
1) Nagegaan te worden of er geen complicerende factoren zijn, zoals andere deelnemers met
specifieke kwetsbaarheden
2) nagegaan te worden of het te volgen verzorgings/preventieprotocol met de bijbehorende voorzorgsmaatregelen op onze locatie haalbaar en toepasbaar is
3) nagegaan te worden of het te volgen verzorgings/preventieprotocol ook gezien de eventueel
complicerende factoren zoals genoemd onder 1, voldoende waarborg kan bieden om besmetting
van anderen te voorkomen
4) dienen de accommodatie en vrijwilligers van die activiteit goed geïnformeerd te worden over de
ziekte/bacterie, over de te volgen procedures en voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van verspreiding en de mogelijke gevolgen van en de kans op verspreiding
5) nagegaan worden of de vrijwilligers/bemanning die belast worden met de verzorging/begeleiding dit ook willen en daartoe bevoegd en bekwaam zijn.
De boeking wordt dus in dit geval pas definitief indien SailWise de veiligheid van de overige deelnemers kan garanderen (dit ter beoordeling van SailWise). Indien noodzakelijk zal eventueel
extern advies worden ingewonnen.
Mocht SailWise van mening zijn dat het risico voor andere deelnemers, vrijwilligers en bemanning
te groot is, zal zij de inschrijving/boeking onder voorbehoud annuleren. In dat geval wordt de gehele reissom, inclusief evt. aanvullende diensten als een annuleringsverzekering en zonder administratiekosten in rekening te brengen, gecrediteerd en terugbetaald.
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