Aangepaste corona maatregelen, vanaf 28 november '21
De landelijke maatregelen zijn aangescherpt en natuurlijk volgen wij dit. Wij willen de kans op
verspreiding van het corona virus zo klein mogelijk houden voor onze cliënten, medewerkers,
vrijwilligers, familie en naasten.
- De booster vaccinatie voor alle bewoners Zorgcentrum staat gepland op dinsdag 7 december.
- Zodra wij bericht ontvangen, sturen wij medewerkers de uitnodiging van de GGD.
- Bij twijfel of u zich laat vaccineren, vraag advies aan uw huisarts of kijk bij:
- www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden
Voor iedereen geldt:
- Bij (verkoudheids-)klachten: doe een zelftest en bij twijfel: laat u testen bij de GGD.
- Houd onderling zo veel als mogelijk 1,5 m. afstand (met cliënten, bezoek, medewerkers etc.).
- Bij zitplaatsen aan een tafel: een stoel tussendoor vrijhouden.
- Was de handen regelmatig en adviseer cliënten om dit ook te doen.
- Regelmatig ventileren, 3x per dag óf voor en na het gebruik van gemeenschappelijke ruimte.
In het Zorgcentrum:
- Bezoekers, vrijwilligers, medewerkers dragen een mondkapje, tenzij men zit.
- Bewoners kunnen in huis zonder mondkapje rondlopen en blijven zo veel mogelijk op de eigen
afdeling. Bij gebruik van de lift niet meer dan 2 personen per keer.
- Maximaal 4 bezoekers per bewoner per dag en liefst niet meer dan 2 bezoekers tegelijk. En
schoolgaande kinderen s.v.p. niet op bezoek komen.
- Bezoek gaat naar de eigen kamer van de bewoner of gebruikt een zitje op de afdeling, geen
bezoekers in de huiskamers s.v.p.
Restaurant, kapper, kerk, weeksluiting, activiteiten:
- De grote zaal wordt alleen gebruikt voor het restaurant, met afstand tussen bewoners van
de verschillende afdelingen en ouderen uit de in-, aanleunwoningen of uit het dorp.
- Activiteiten vinden plaats op de eigen afdelingen.
- De kapper gaat werken met bewoners per afdeling per dag.
Bij cliënten thuis: Verpleging, verzorging en hulp bij het huishouden:
- Draag een mondkapje en probeer zo veel als mogelijk de 1,5 m. afstand te bewaren;
- Regelmatig de ruimte ventileren; goed handen wassen.
Dagbesteding Irene, Rijsenhout, Wijkpunt Kudelstaart:
- De ruimte voor en na de activiteit goed ventileren;
- Stoelen met onderlinge afstand, liefst 1,5 m.
- Handen wassen/ gebruik handalcohol bij binnenkomst;
- vervoer met de bus van het Zorgcentrum, graag mondkapjes dragen;
- Vanaf 17.00 uur zijn er geen activiteiten toegestaan.
Voor inloop activiteiten:
Mondkapje op tot de bezoeker op een stoel zit;
En bij klachten: thuis laten testen en deelname aan de activiteit uitstellen;
Voor maatwerk activiteiten:
Check bij ophalen of binnenkomst of de bezoeker geen (verkoudheids-)klachten heeft;

