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Update corona virus Zorgcentrum Aelsmeer     14 januari 2021 

Berichten uit de persconferentie van 12 januari ’21 

Omdat er nog steeds veel mensen besmet worden met het corona virus, hebben wij 
dinsdag bij de persconferentie gehoord dat de strenge lock-down wordt verlengd. De 
huidige maatregelen blijven van toepassing tot en met 9 februari. 

Voor de bewoners in het Zorgcentrum, voor de cliënten thuis, voor de medewerkers en 
voor alle vrijwilligers veranderen de maatregelen daarom nu niet. 

Gelukkig komt er wel licht aan het einde van deze donkere tijd: 

• het vaccineren is begonnen, eerst bij de medewerkers die in het Zorgcentrum 
werken; 

• En volgende week gaat een aantal grote verpleeghuizen starten met het vaccineren 
van bewoners die onder behandeling van de specialist ouderengeneeskunde zijn. 
Op basis van deze ervaringen volgen dan snel de bewoners in andere 
verpleeghuizen. 

Hierbij ook de herhaling van een aantal belangrijke aandachtspunten: 

• Blijf allemaal onderling 1,5 m. afstand houden, vaak handen wassen en 

bij klachten: laat je testen en blijf in ieder geval thuis tot de uitslag bekend is. 

• Bezoek is toegestaan, maximaal 2 personen per dag en niet meer dan 5 
verschillende personen per week bij een bewoner. En ook hier geldt: houd s.v.p. 
onderling afstand. 

Vaccinaties 

De volgorde van vaccineren is landelijk opgesteld. Het doel is de meest kwetsbare mensen 
het eerst te beschermen, door henzelf te vaccineren en de medewerkers die voor hen 
zorgen. 

De uitnodiging voor vaccinatie van medewerkers is vanaf 4 januari verstuurd, zoals gezegd 
eerst naar de mensen die in het Zorgcentrum werken en in direct contact komen met 
bewoners. 

Zodra we toestemming krijgen, zullen de uitnodigingen verstuurd worden naar de 
medewerkers in de Thuiszorg en Ontmoetingscentra. Het is fijn om te horen dat veel  
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collega’s zich laten vaccineren en daarmee zorgen dat verspreiding van het corona virus 
minder kans krijgt. 

Aan de bewoners van het zorgcentrum (of hun 1e contactpersoon) en cliënten thuis zal 
eerst gevraagd worden of zij toestemming geven voor vaccinatie. Daarna zal het geven van 
de vaccinaties worden ingepland. Een exacte datum hiervoor is nog niet te geven. 

Eerst komen de bewoners die onder behandeling van de specialist ouderengeneeskunde 
zijn en daarna de bewoners die door de huisarts medisch behandeld worden. De keuze 
voor een vaccin en de volgorde van vaccineren zijn landelijk bepaald. Wij houden dit 
zorgvuldig in de gaten en informeren iedereen zodra meer duidelijk is. 

‘De Engelse variant’ van het corona virus 

Landelijk is er veel bezorgdheid dat ‘de Engelse variant’ van het corona virus ook in onze 
omgeving opduikt. Dit virus is veel besmettelijker en kan er toe leiden dat meer mensen 
snel ziek worden, er is niet gezegd dat mensen ernstiger ziek worden. In onze organisatie 
bekijken we het draaiboek (ook van collega instellingen) hoe we eventueel de zorg en 
begeleiding moeten afschalen wanneer veel medewerkers zich ziek melden. Wij hopen niet 
dat dit nodig is maar bereiden ons wel voor. Help ons allemaal mee door de algemene- en 
hygiëne maatregelen goed te volgen. 

Avondklok: indien dit van toepassing wordt, zullen we informatie versturen over de 
consequenties. 

 


