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De situatie vanwege besmettingen met het corona-virus is landelijk geleidelijk aan het dalen.
En ook in Aalsmeer zijn wat minder besmettingen, we kunnen daardoor de maatregelen wat
versoepelen, alhoewel er nog steeds een zorgelijke situatie is die vraagt om alertheid. Volg
s.v.p. de maatregelen:
•
•
•
•
•

Onderling 1,5 m. afstand bewaren;
regelmatig handen wassen;
mondkapje dragen in openbare ruimten, bij boodschappen doen en
ook in het Zorgcentrum en bij bezoek;
en bij klachten: blijf thuis en laat je testen.

Testen:
In het Zorgcentrum blijft de mogelijkheid beschikbaar voor medewerkers met klachten om
zich te laten testen op en bij bewoners indien de arts dit aanvraagt.
Bezoek voor bewoners in het Zorgcentrum:
In het Zorgcentrum zijn alle afdelingen weer open voor bezoek, met uitzondering Grote Poel daar wel graag op afspraak.
Vanaf 23 november mogen per dag 2 personen uit 1 huishouden (in plaats van 1 persoon per
dag) op bezoek komen bij een bewoner; we houden het bezoek wel beperkt tot 1 moment per
dag.
En de bezoekers houden zich aan de geldende maatregelen: op de kamer van de
bewoner/ 1,5 m. afstand houden/ mondmasker dragen/ handen wassen/ en bij klachten: niet
komen.
Naar buiten:
Buiten wandelen is goed mogelijk en ook belangrijk om de conditie op peil te houden. Wij
adviseren de bewoners om nog niet naar de winkelstraat te gaan en extra contact te vermijden.
Vanaf 1 december mogen bewoners met een naaste (de kinderen) mee in de auto om bij de
ander thuis op bezoek te gaan, hierbij wel de landelijke maatregelen in acht nemen. Zoals een
mondkapje in de auto en op het huisadres een beperkt aantal aanwezigen. Dat is nu: 3
bezoekers in huis.
Kapper:
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in de kapsalon zijn de ‘vaste’ kappers weer begonnen, met een verdeling per afdeling op vaste
dagen. Vanaf 23 november kunnen bewoners uit de in- en aanleunwoningen weer een
afspraak maken, mits zij onderling en van de bewoners ZCA 1,5 m. afstand houden. De
kappers zullen hier op letten.
Verhuizen:
De lege kamers kunnen gelukkig weer in gebruik worden genomen. Nieuwe bewoners moeten
wel vooraf een test laten doen - met negatieve uitslag – en gaan in quarantaine, na 5 dagen
volgt opnieuw een test. Op basis van gesprek met de zorgmedewerker en het aantal bezoekers
vóór inhuizen, kan bij een 2e negatieve test de quarantaine eerder worden opgeheven.

