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In deze update 2 verschillende mededelingen:
Vaccinat ies
•

Volgende week kunnen de bewoners zorgcentrum die onder behandeling zijn van
de specialist ouderengeneeskunde worden gevaccineerd! Een mooie stap in het
vaccineren.

•

Voor de bewoners zorgcentrum onder behandeling van de huisarts wachten we nog
even af wanneer de vaccinaties kunnen starten. Dit zal vermoedelijk in februari zijn.
Eerst voor de bewoners in het Zorgcentrum en wat later voor de ouderen die thuis
wonen.

•

Veel medewerkers die intramuraal werken geven al gehoor aan de uitnodiging voor
vaccinatie, de vaccinatie bereidheid is hoog. Dit zal er op termijn toe leiden dat het
risico op wederzijdse besmetting afneemt. Goed nieuws.

•

Voor de medewerkers die in de Thuiszorg werken en bij de Ontmoetingscentra,
wachten we nog af wanneer de uitnodiging verstuurd kan worden. Dit hangt af van
het landelijk beleid. Zodra het mogelijk is, wordt de uitnodiging verstuurd. Ook in
deze groep lijkt er een hoge vaccinatie bereidheid te zijn.

Bezoek en cont act en beperken
•

Wij vragen aan iedereen om het aantal bezoeken (in het zorgcentrum) te beperken.
Dit verkleint het risico op besmetting. De nieuwe variant van het virus is veel
besmettelijker. Ook voor de thuissituatie is het belangrijk het aantal bezoeken en
contacten klein te houden.
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Concreet voor het Zorgcentrum:
•
•

•

v.p. per dag maximaal 1 bezoeker per bewoner (in plaats van 2 personen)
en in totaal niet meer dan 3 bezoekers per bewoner (in plaats van 5 personen).

Op iedere afdeling zullen we het aantal onderlinge contacten tussen bewoners en
met verschillende medewerkers/ vrijwilligers beperken door per vleugel te gaan
werken (cohort). Wanneer de groep mensen die elkaar ontmoet kleiner is, zal een
eventuele besmetting ook een kleinere groep bewoners/ medewerkers treffen.

Wij hopen op deze manier de zorg en begeleiding goed te kunnen blijven geven.

De andere (hygiëne-) maatregelen blijven van toepassing zoals we eerder hebben
gecommuniceerd.
Help ons s.v.p. mee om op deze manier de kans op corona besmetting zo klein mogelijk te
houden.
Met elkaar houden we vol en met de vaccinaties komt er licht aan het einde van deze
tunnel.

