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Update corona virus Zorgcentrum Aelsmeer     5 februari 2021 

  

Helaas hebben wij tijdens de persconferentie op dinsdagavond gehoord dat de strenge 
lock down wordt verlengd tot 2 maart. Alle maatregelen worden verlengd. En ook hebben 
we gehoord dat er nu een situatie bestaat van ‘schijnveiligheid’. 

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is de afgelopen tijd gelukkig naar 
beneden gegaan, maar de besmettingen zijn voor een steeds groter deel veroorzaakt door 
de ‘engelse’ variant van het corona virus. Deze variant van het virus is besmettelijker en 
daardoor is de verwachting dat in korte tijd toch weer meer mensen besmet zullen raken. 

Er wordt ons dringend aangeraden de maatregelen heel zorgvuldig na te leven; 1,5 meter 
afstand houden, vaak handen wassen, gebruik mondmasker en het aantal contacten en 
bezoekers echt beperken, dit heeft effect. Dus niet meer dan 1 bezoeker per bewoner per 
dag en niet meer dan 3 verschillende bezoekers in geheel. Ook adviseren we bewoners om 
niet elders op bezoek te gaan. 

Wij blijven in zo klein mogelijke groepen werken, op de afdelingen in 2 teams, met zo min 
mogelijk verschillende contacten. En een beperkt aantal vaste vrijwilligers ter 
ondersteuning van de zorg. 

Wij hebben de werkwijze voorbereid wat te doen wanneer er ineens veel zieken zijn onder 
de bewoners en/of onder de medewerker. Een zwart scenario, we hopen het niet nodig te 
hebben. 

Het goede nieuws is dat er in het Zorgcentrum en in de thuissituatie waar onze 
zorgmedewerkers komen, geen besmettingen zijn op dit moment. Laten we hopen dat we 
dit kunnen volhouden. 

Vaccinat ies helpen om ons te beschermen tegen besmetting. 

Vanaf 15 januari laten medewerkers die in het zorgcentrum werken en in contact komen 
met bewoners, zich bij de GGD vaccineren. Dit wordt op grote schaal gedaan en veel 
collega’s gaan binnenkort voor de 2e prik. 

Voor de medewerkers Thuiszorg en Ontmoetingscentra wachten we nog op het seintje dat 
zij ook een uitnodiging kunnen krijgen. Dit hangt af van de landelijke levering van vaccins 
en het landelijk beleid met de keuzes die hierbij gemaakt worden. 

Op 26 januari hebben de bewoners van het Zorgcentrum die onder behandeling zijn van de 
specialist ouderengeneeskunde hun 1e prik gehad. De 2e prik volgt op dinsdag 23 februari. 
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Inmiddels ontvangen bewoners, van 85 jaar en ouder, een uitnodiging om naar de GGD te 
gaan voor vaccineren. Men kan met familie naar de GGD gaan of de vaccinatie in het 
zorgcentrum afwachten. 

Met de huisartsen wachten wij op bericht om de vaccinaties in het zorgcentrum te doen. 
Wij zijn afhankelijk van de landelijke levering van de vaccins en hopen zo snel mogelijk 
bericht te ontvangen. 

Ik ben enorm trots op de flexibiliteit en veerkracht van cliënten en medewerkers! En hoop 
dat we met elkaar kunnen blijven zien dat het niet gek is als iemand het even niet ziet 
zitten; ons advies is: zoek een sterke schouder, maak een grap, lucht je hart of ga even naar 
buiten voor een wandeling; we zijn er voor elkaar, zowel met cliënten als met collega’s, wij 
doen het goed en houden vol! 

 


