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Update corona maatregelen Zorgcentrum Aelsmeer
donderdag 11 februari 2021

Beste allen,
De strenge lock-down is nog steeds van toepassing: afstand houden, heel weinig contacten
onderling, handen wassen, bij klachten – laat je testen, veel winkels gesloten, geen kapper en
andere contact beroepen en een avondklok. We gaan dit volhouden, zo lang als het nodig is!
Vorige week hebben we informatie gegeven over de app ‘ommetje’. Zijn er al collega’s die
elkaar stimuleren om lekker buiten te gaan lopen en even frisse lucht en energie op te doen?
Succes!
Gelukkig hebben we in Aalsmeer nu heel weinig besmettingen, laten we er met z’n allen van
uitgaan dat we de maatregelen goed toepassen. Ook landelijk zien we nog steeds het aantal
besmettingen beperkt blijven, maar nog niet fors zakken. De ‘engelse’ variant blijft een risico.
Landelijk en regionaal is overleg gaande om in geval van een sterke toename van mensen met
corona, zowel cliënten als medewerkers, een draaiboek gereed te hebben wat we kunnen
doen.

Vaccineren bewoners/ cliënten:
23 febr. krijgen bewoners, onder behandeling specialist ouderengeneeskunde, de 2e
Voor de bewoners onder behandeling van de huisartsen, volgt naar verwachting binnenkort
een datum van vaccineren. Zij zullen door een vertegenwoordiging van de Huisartsenpost
Amstelland in het Zorgcentrum worden gevaccineerd met het vaccin van Pfizer.
Voor nieuwe bewoners of bewoners die in eerste instantie nog niet geprikt zijn, zal een ‘veeg
actie’ volgen. We hebben hiervoor nog geen concrete informatie ontvangen.
Voor bewoners zorgcentrum die naar een GGD locatie zijn geweest voorvaccinatie, laat dit
s.v.p. weten bij de cliëntenadministratie. Zij houden het totaal overzicht van de bewoners bij,
zodat we weten of iedereen die dit wil, gevaccineerd is.
Cliënten die thuis wonen, zullen ook steeds meer naar een GGD locatie gaan voor vaccinatie,
als zij dit kunnen. In het dossier huisarts zal dit genoteerd worden, deze informatie houden wij
niet bij.

Molenpad 2 – 1431 BZ Aalsmeer
Postbus 125 - 1430 AC Aalsmeer
Tel. 0297-326050
Fax 0297 – 343725
IBAN NL66RABO0380108305

Vaccineren medewerkers:
Voor de medewerkers in het Zorgcentrum, is de 2e ronde gaande. En we hopen binnenkort de
uitnodiging te kunnen versturen naar de medewerkers in de Thuiszorg en Ontmoetings-centra.
Voor nieuwe medewerkers: zij ontvangen de uitnodiging bij in dienst treden en kunnen
afhankelijk van hun werkplek een afspraak gaan maken.
Aan cliënten en hun familie gaan wij geen mededelingen doen of medewerkers wel of niet
gevaccineerd zijn. Dit is de eigen keuze van een medewerker en met alle maatregelen bieden
wij goede zorg en doen wij er alles aan om eventuele besmettingen te voorkomen.

Testen:
Het goede nieuws is dat er heel weinig mensen, medewerkers en bewoners, zich laten testen
omdat ze klachten hebben. Daarom stoppen we met het organiseren van de teststraat in het
Zorgcentrum. Medewerkers die zich willen laten testen kunnen naar de GGD bellen voor een
afspraak, 0800 – 8101. Het testen van zorgmedewerkers is met voorrang tussen 9.00 en
12.00u en dezelfde dag de uitslag. Nieuwe bewoners worden in het Zorgcentrum nog wel
getest.
Versoepelen van maatregelen? Na de 2e prik zal het lichaam nog een paar weken nodig
hebben om het eigen afweersysteem verder te versterken. De komende weken kunnen we de
maatregelen daarom nog niet versoepelen. Landelijk wordt hier wel over nagedacht en wij
volgen dit goed.

