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Update coronavirus Zorgcentrum Aelsmeer            9 november 2020 

In de afgelopen weken is er heel hard gewerkt om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te 
houden. Zowel in het Zorgcentrum als in de Thuiszorg en bij de Ontmoetingscentra in Irene 
en Rijsenhout wordt met mondmasker en zo nodig met beschermende kleding gewerkt en 
volgens de geldende maatregelen. En het Wijkpunt in Kudelstaart is voorlopig gesloten. Bij 
klachten kunnen bewoners van het Zorgcentrum, in overleg met de arts, en medewerkers snel 
worden getest. 

In de lokale media is op 4 november te lezen dat er in Aalsmeer helaas meer besmettingen, 
ziekenhuis opnames en overlijdens zijn dan een week eerder. Ondanks het landelijk beeld dat 
het aantal besmettingen gaat dalen is dit in Aalsmeer nog niet het geval. 

Dit betekent dat wij als lokale zorgorganisatie heel goed moeten blijven opletten. Zowel op 
onze eigen werkwijze en het naleven van de overheidsmaatregelen als bij het observeren van 
onze cliënten, of zij geen verschijnselen hebben en getest moeten worden. In de Thuiszorg 
(zowel verpleging & verzorging als ook bij hulp in de huishouding) is het enorm belangrijk 
dat cliënten en hun naasten vooraf aangeven wanneer er iemand besmet is in het huishouden. 
Dit geeft aan medewerkers de mogelijkheid om passende maatregelen te nemen en het risico 
op besmetting te voorkomen. 

We houden voorlopig vast aan de maatregelen die landelijk zijn ingesteld om het virus in te 
perken. En intern bespreken we op welke wijze we maatregelen kunnen versoepelen, zodra de 
situatie het toelaat. 

Stand van zaken 

Op dit moment zijn er op de Grote Poel, beschermde afdeling van het Zorgcentrum, nog een 
aantal besmettingen. In de afgelopen week zijn hier helaas ook meerdere bewoners overleden. 
Bij hun kwetsbare gezondheid is de besmetting te zwaar geweest. Dit is voor de naasten en de 
betrokken medewerkers een hele intensieve tijd. 

Op de andere afdelingen zijn nu geen bewoners besmet, gelukkig. Tegelijkertijd houden we 
de bewoners van de afdelingen nog gescheiden om bij een eventuele nieuwe besmetting geen 
al te grote groep risico te laten lopen. Dit betekent ook dat we aan iedereen vragen op de eigen 
afdeling te blijven, slechts 1 bezoeker per bewoner per dag en uitsluitend (para-)medici met 
PBM op de afdeling en nog geen kapper in de kapsalon. 

Het aantal besmettingen van medewerkers is momenteel gelukkig laag. Maar ook wanneer er 
in de eigen omgeving mensen besmet zijn, is het zwaar door de afstand en soms quarantaine 
maatregelen. 
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