Aan de bewoners
Zorgcentrum Aelsmeer
Maatregelen vanwege het coronavirus
Aalsmeer, 25 maart 2020
Vandaag is bij één van onze zorgmedewerkers mogelijk een milde vorm van
corona vastgesteld. Deze medewerker heeft gisteren nog in het Zorgcentrum
gewerkt en had toen nog geen ziekteverschijnselen. In het ziekenhuis is geen
test afgenomen, de medewerker houdt zelf de komende 24 uur goed in de
gaten hoe het gaat.
Naar aanleiding van de melding heb ik direct overlegd met de GGD coördinator.
Samen met de GGD en het RIVM stemmen wij af over de maatregelen en zijn
wij extra alert om mogelijk verdere verspreiding te voorkomen en/of beperken.
Op advies van betrokken deskundigen gaan wij in het Zorgcentrum nu de
onderlinge contacten sterk beperken. Wij gaan hier vandaag mee aan de gang.
Dit betekent dat wij aan alle bewoners vragen op de eigen afdeling te blijven en
geen gebruik meer te maken van gezamenlijke voorzieningen buiten de
afdeling, zoals het restaurant en de tuin. De maaltijden worden op de kamer of
in de huiskamer gebracht. Dit zal in overleg met het afdelingshoofd worden
ingedeeld. Deze maatregelen nemen we voorlopig voor twee weken.
De medewerkers gaan zo veel als mogelijk op hun eigen team werken en de
onderlinge contacten tussen afdelingen beperken we tot een minimum.
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen, via de
verantwoordelijk zorgmedewerkers en voor familie ook met informatie op onze
website www.zorgcentrumaelsmeer.nl , en per brief zoals dit bericht.
We begrijpen dat u bezorgd bent, het komt ineens wel heel dichtbij. Weet dat
uw veiligheid en gezondheid voor ons bovenaan staan, wij doen er alles aan om
die zeker te stellen. Als u vragen heeft neem dan s.v.p. contact op met uw
verzorgende of het afdelingshoofd. Ook bij vragen aan een predikant of
pastoraal medewerker kunnen wij contact opnemen voor ondersteuning.
En van toepassing blijft: hou afstand van elkaar, vaak uw handen wassen en
wees alert op verkoudheidverschijnselen en verhoging.
Met vriendelijke groet,
Ellen Meily, directeur Zorgcentrum Aelsmeer

