De huidige corona maatregelen

Donderdag 4 november 2021

Beste collega’s,
Vanaf zaterdag 6 november worden landelijk de maatregelen aangepast om corona besmettingen
tegen te gaan. Helaas zijn er landelijk weer meer mensen die besmet raken.
Ook in Aalsmeer zijn (gelukkig beperkt) weer een aantal mensen besmet geraakt met het corona virus.
Wij hopen natuurlijk dat er weinig mensen ziek zullen worden en passen daarom ook enkele
maatregelen aan.
Preventief dragen van mondmaskers:
•
•
•
•
•
•
•

Medewerkers en vrijwilligers vragen wij in het Zorgcentrum het mondmasker altijd te dragen,
bij de zorg en op de gang en in het huis. Wanneer je zit op een vaste plaats mag het masker af.
Aan bezoekers vragen wij, bij rondlopen, ook een mondmasker te dragen.
In de thuiszorg graag je mondmasker dragen bij het verlenen van zorg aan de cliënten,
wanneer je geen 1,5m afstand kan houden.
Bij de dagbesteding en ontmoetingscentra vragen wij de medewerkers een mondmasker te
dragen, wanneer je rondloopt en dicht bij de cliënten/ bezoekers komt.
Dit geldt ook voor de vrijwilligers die met ons samenwerken.
Voor bezoekers aan het Wijkpunt Kudelstaart vragen wij het mondmasker te dragen tot een
vaste zitplaats is ingenomen.
Voor bezoekers van Irene/ Rijsenhout vragen wij bij het vervoer de mondmaskers te dragen.

Basis maatregelen:
•
•
•
•

Was vaak je handen. Hoest en nies in je elleboog
1,5 meter blijft een veilige afstand. Schud geen handen.
Zorg voor voldoende frisse lucht.
Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen.

Bijeenkomsten:
Helaas laten we grote bijeenkomsten -met bezoekers van buiten- in het Zorgcentrum niet doorgaan.
Voor de inloop maximaal 75% van de bezoekers in een ruimte.
•
•
•
•

De herdenking van overledenen wordt per afdeling georganiseerd.
De Sinterklaas viering is uitsluitend voor de bewoners Zorgcentrum in de grote zaal.
De kerstbijeenkomsten zijn grotendeels per afdeling.
Een kerstbijeenkomst met vrijwilligers of medewerkers gaat niet door in de grote zaal.

Vaccinatie, booster met een 3e prik
Er zijn landelijk voorbereidingen gestart om in december ouderen en zorgmedewerkers te gaan
vaccineren met een 3e prik. Zodra we meer concrete informatie hebben, laten we het weten.
Met vriendelijke groet,
Ellen Meily

