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Update Corona virus dinsdag 15 december ’20   

Maatregelen vanwege de volledige lockdown                                                      

Helaas hebben we in de periode van 15 december – 19 januari te maken met een strenge 
lockdown, bedoeld om besmettingen van het corona virus tegen te gaan. Dit is nodig 
geworden vanwege de toename van het aantal besmettingen landelijk. 

Voor de ouderenzorg en het verpleeghuis zijn geen aparte maatregelen benoemd, wij vragen 
echter wel extra medewerking van cliënten, hun naasten en bezoek en onze medewerkers incl. 
vrijwilligers. 

Het belangrijkste aandachtspunt is het aantal contacten beperken. 

Voor iedereen (bewoners/ cliënten, bezoekers, medewerkers, vrijwilligers) blijft van 
toepassing:  

• Onderling 1,5 m. afstand bewaren, zowel tussen bewoners als medewerkers en 
bezoekers; 

• Vermijd drukke plaatsen en beperk het bezoek aan winkels, laat bij voorkeur de 
kinderen boodschappen doen voor ouderen; 

• Regelmatig handen wassen; 
• In het Zorgcentrum, Thuiszorg en Ontmoetingscentrum draagt iedereen een 

mondkapje; bij wijze van uitzondering een face shield gebruiken – indien geen contact 
met bewoners; 

• Bij klachten: blijf thuis en laat je testen (voor medewerkers in overleg met je 
leidinggevende). 

Voor het bezoek aan het Zorgcentrum: 

• Per dag mogen 2 personen op bezoek komen bij een bewoner; 
• Wij vragen bewoners om niet meer dan 5 verschillende personen op bezoek te laten 

komen in de komende weken. Dus s.v.p. onderling afstemmen om het aantal contacten 
te beperken. 

• De bezoekers houden zich aan de geldende maatregelen: 
o Registratie bij de receptie bij binnenkomst; 
o Bezoek gaat rechtstreeks naar de kamer van de bewoner; 
o Ook kinderen onder de 12 jaar blijven op de kamer van de bewoner. 
o Op de kamer s.v.p. 1,5 m. afstand houden, mondmasker dragen, handen 

wassen en bij klachten: niet komen! 
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Voor bewoners in het Zorgcentrum 

• De bewoners kunnen – met uitzondering 1e etage - op de eigen afdeling rondlopen, 
wel s.v.p. onderling voldoende afstand houden, een mondkapje is niet persé nodig; 

• Als een bewoner van de afdeling weg gaat dan s.v.p. wel een mondkapje op; 
• De maaltijden en activiteiten vinden plaats op de eigen afdeling; 
• De medewerkers en vrijwilligers werken zoveel mogelijk op de eigen afdeling; 
• Fysiotherapie, ergotherapie en andere paramedici kunnen cliënten op de kamer 

behandelen; de oefenzaal voor de fysiotherapie, Rozenholm, nu niet gebruiken. 
• Naar de winkel bij voorkeur niet, tenzij echt noodzakelijk en dan op een rustig tijdstip. 

Testen 1e etage  

Op de 1e etage van het Zorgcentrum worden vandaag alle medewerkers en bewoners getest. 
Er is gisteren een medewerker positief getest en we zoeken uit of er misschien meer mensen 
besmet zijn. In afwachting van de uitslagen zijn bewoners op de eigen kamer en wordt PBM 
gebruikt in de zorg. 

Vanaf 1 december mogen bewoners beperkt met een naaste (de kinderen) mee in de auto om 
bij de ander thuis op bezoek te gaan, hierbij wel de landelijke maatregelen naleven en het 
aantal contacten beperken. In de auto s.v.p. een mondkapje dragen en op het huisadres 
maximaal 2 bezoekers naast de vaste gezinsleden. Tijdens de kerstdagen en jaarwisseling 
max. 3 bezoekers. 

Kapper: de kapper in het Zorgcentrum is gesloten en ook kappers ‘van buiten’ zijn tijdens de 
strenge lockdown niet welkom bij bewoners op de kamer. 

Verhuizen naar het Zorgcentrum: 

Nieuwe bewoners zijn welkom wanneer zij negatief getest zijn (vlak voor de verhuizing) en 
gaan eerst  in quarantaine; na 5-6 dagen volgt opnieuw een test. Voor het leeghalen van een 
kamer maximaal 2 personen inzetten en proberen alles op 1 dag te  organiseren om heen en 
weer lopen te beperken. 

Thuiszorg: 

• De thuiszorg door de verpleging, verzorging en de hulp bij het huishouden kan worden 
gedaan, met de afgesproken maatregelen; 

• Bij twijfel over een mogelijke besmetting van de cliënt of een huisgenoot: s.v.p. direct 
de planning informeren om voorzorgsmaatregelen te nemen. 

• Bij een besmetting van de cliënt of huisgenoot: vindt door de verpleging/ verzorging 
alleen noodzakelijke zorg plaats met volledige beschermende kleding; 

• Bij een besmetting van de cliënt of huisgenoot: wordt de huishoudelijke hulp 
uitgesteld. 
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Ontmoetingscentrum Irene en Inloop Rijsenhout: 

• De inloop en dagbesteding zijn op afspraak, wanneer een bezoeker zich afmeldt komt 
er geen andere bezoeker voor in de plaats om het aantal personen beperkt te houden; 

• Iedereen houdt zich aan de onderlinge afstand en de groepsgrootte is aangepast. 

Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart 

• Het restaurant blijft gesloten voor maaltijden en activiteiten; 
• De gastvrouwen/ -heer bezorgen aan bewoners maaltijden van Tafeltje Dek Je. 

Vaccinatie 

We hopen dat de vaccinaties snel beschikbaar komen om ons en anderen te beschermen tegen 
besmettingen en weer meer naar een normale samenleving te gaan. Op dit moment weten we 
echter nog niet wanneer en welk vaccin beschikbaar komt en wie dan worden opgeroepen. De 
vaccinatie zal niet verplicht worden en we zullen informatie verstrekken, zodra er meer 
bekend is. 

 
 

 


	Update Corona virus dinsdag 15 december ’20
	Maatregelen vanwege de volledige lockdown

