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Update corona maatregelen Zorgcentrum 
Aelsmeer                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                             
                                                                                    vrijdag 16 april 2021 

 

In de VVT sector/ ouderenzorg zien we landelijk de positieve effecten van vaccinatie. Het 
aantal besmettingen en overlijdens bij ouderen (boven de 70) is duidelijk afgenomen. 
Helaas zijn er zowel bij de leeftijdsgroep tussen 20 - 30 jaar en rond 50 jaar nog veel nieuwe 
besmettingen. Landelijk is er daarom nog geen versoepeling van de maatregelen. 

Zorgcentrum: In Zorgcentrum Aelsmeer zijn nu alle bewoners en medewerkers, die dat 
willen, gevaccineerd. Voor de ouderen die zelfstandig thuis wonen is niet goed bekend hoe 
veel mensen gevaccineerd zijn. 

In het Zorgcentrum kunnen we vanaf 15 april wat versoepelen. Bewoners mogen per dag 2 
bezoekers ontvangen op hun eigen kamer. En de bewoners mogen bij elkaar op bezoek op 
verschillende afdelingen. In het Zorgcentrum hoeven de bewoners geen mondkapje te 
dragen. 

Bezoekers en medewerkers dragen wel een mondkapje in het zorgcentrum. Wanneer men 
op een vaste plaats gaat zitten, bij voorkeur met voldoende afstand, mag het mondkapje 
af. 

Voor het gebruik van het restaurant wordt bekeken hoeveel bewoners hier weer naar toe 
willen, zodat wij dit veilig kunnen gaan organiseren. De datum is nog niet bekend. 

Vaccinatie: Voor medewerkers in de wijk, thuiszorg en huishouding, en in de 
ontmoetingscentra is op 25 februari een uitnodiging verstuurd waarmee iedereen zelf een 
afspraak kan maken. En nieuwe medewerkers krijgen via PZ een uitnodigingsbrief om zich 
voor vaccinatie aan te melden. 

Vanwege de aandacht voor de verschillende types vaccin, zoals Astra Zeneca (AZ), hierbij 
de laatste stand van zaken als je nog een (2e) prik moet krijgen: 

als je de eerste prik Astra Zeneca hebt gehad, mag de GGD gewoon de 2e prik AZ ook geven 

voor mensen ouder dan 60 jaar: zij krijgen Astra Zeneca. Hierbij is er geen keuze. Als je dit 
vaccin niet wilt, is het onduidelijk wat de alternatieven zijn en hoe lang je moet wachten. 
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voor mensen jonger dan 60: zij zullen helaas moeten wachten tot duidelijk is wanneer het 
vaccin van Pfizer beschikbaar is. 

 

Het advies: bel om een afspraak te maken, maar wanneer je jonger bent dan 60 kom je op 
de wachtlijst bij de GGD. Zij nemen dan zo snel mogelijk contact op als er vaccin is. 
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