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Update corona maatregelen Zorgcentrum
Aelsmeer
donderdag 11 maart 2021
Persconferentie maandag 8 maart en eventueel versoepelen
Afgelopen maandag 8 maart is er weer een persconferentie geweest over de corona
maatregelen en over mogelijke versoepelingen. Deze zijn er nu niet, wel zijn er enkele
kleine aanpassingen.
Het blijft een heel ingewikkelde periode waar wij ons nu in bevinden.
Landelijk blijft het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames nog steeds hoog. De zorg
dat er een 3e golf komt is nog heel groot, alhoewel we natuurlijk hopen dat deze afvlakt of
helemaal niet komt. Door dit risico kan er nu nog niet verder worden versoepeld .
Gelukkig zien we wel dat het aantal besmettingen in de verpleeg- en verzorgingshuizen
afneemt. En gelukkig worden ouderen minder vaak besmet en bij een besmetting vaak
minder ernstig ziek. Dit is een direct gevolg van het grote aantal ouderen en het grote
aantal medewerkers die intramuraal werken, die nu gevaccineerd zijn. Dat is positief
nieuws!
We hopen dat de bewoners, onder behandeling huisarts, ook snel hun 2e prik kunnen
krijgen. Wanneer dat gedaan is, kunnen we in het Zorgcentrum wat gaan versoepelen.
We hopen dat we vanaf half april 2 bezoekers per bewoner kunnen toelaten, wanneer
alle bewoners 2x gevaccineerd zijn.
Vanwege de hogere leeftijd van bewoners en vaak een kwetsbare gezondheid, is het risico
op ernstiger ziek worden bij besmetting groot.
Hopelijk kunnen veel medewerkers in de thuiszorg, V&V en HV, en medewerkers van de
inloop- en ontmoetingscentra zich nu ook laten vaccineren. Hoewel de 2e prik vaak pas na
enkele maanden volgt, is de verwachting dat medewerkers met de 1e prik al een
belangrijke bescherming tegen besmetting krijgen.
De huidige maatregelen blijven nog van toepassing:
•
•
•
•

Onderling 1,5 meter afstand bewaren ( buiten de eigen afdeling of eigen
huishouden)
regelmatig handen wassen,
het aantal contacten beperkt houden,
Per dag mag er 1 persoon per bewoner op bezoek komen.
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•
•
•

Maximaal 3 verschillende personen per bewoner.
Bezoek op de kamer van de bewoners, niet in de huiskamers.
bij klachten: laat je testen.

Naar buiten gaan kan heerlijk zijn: wandelen, in de zon zitten, een praatje maken. Maak
gebruik van verschillende zitplaatsen, want ook hierbij blijft onderling afstand belangrijk.

