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Nieuwe maatregelen vanwege het coronavirus
Donderdagavond heeft de minister-president extra maatregelen genomen vanwege het corona-virus.
Het kabinet erkent dat de ouderen onder ons een kwetsbare groep vormen. Het besluit is genomen
om alle verpleeghuizen te sluiten voor bezoek.
Ook Zorgcentrum Aelsmeer heeft de deuren gesloten voor bezoekers. Wij willen er samen alles aan
doen om onze bewoners in het Zorgcentrum. Ook de bewoners van de inleun- en aanleunwoningen
en Thuiszorg zijn geïnformeerd om zich extra goed te beschermen. Wat betekent dat voor u?
Zorgcentrum Aelsmeer sluit de deuren voor bezoekers. Daarom vragen wij u:
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In de hal bij de voordeur staan een bak en een emmer water voor familie en bezoekers om
artikelen/ bloemen in te plaatsen voor bewoners.
S.v.p. de post, het pakketje, de bloemen voorzien van naam en kamernummer.
Dit is de afgelopen dagen al ruimschoots gedaan. Hartelijk dank voor uw medewerking!
Bij kostbaarheden of bijzonderheden die niet in de bak kunnen worden gezet, kan aangebeld
worden en bij de receptie afgeven.
De artikelen worden 2x per dag naar de afdeling gebracht, tenzij er spoed bij is.
Wasgoed zullen wij bij voorkeur voor alle bewoners in het Zorgcentrum doen, om het
wisselen van schoon- en vuil wasgoed via de voordeur te beperken. Wanneer wasgoed nog
thuis verzorgd wordt door de kinderen, zullen we in overleg gaan.
Zakelijke post die normaal gesproken door de familie wordt meegenomen, zullen we
bundelen en 1-2 x per week in een verzamelenvelop doorsturen.
Activiteitenbegeleiding
De activiteiten begeleiding zal zorgen voor de coördinatie van activiteiten binnen en buiten
huis. Zoals bij bezorging van bloemen, kaarten, muziek aanbod, uitzendingen etc. Om ideeën
en initiatieven door te geven, s.v.p. mailen naar: welzijn@zorgcentrumaelsmeer.nl . Wij
verzorgen activiteiten voor onze eigen bewoners en cliënten, in overleg met Aalsmeer voor
elkaar is het streven geen extra organisatie en overlap in activiteiten te krijgen.
Voor onderling contact via telefoon en facetime zullen we advies geven op welke wijze wij
bewoner en familie kunnen ondersteunen bij het maken van contact.
Irene
De inloop en dagbesteding in Irene vindt plaats voor een beperkte en kleinere groep met
cliënten die de dag-structuur nodig hebben. Met iedere cliënt zijn op maat afspraken
gemaakt. Wij hopen op deze manier de noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden.

Wijkpunt Kudelstaart
Het Wijkpunt is gesloten. Bij enkele cliënten die de dag-structuur nodig hebben, wordt de
warme maaltijd thuis gebracht door de gastvrouw/ gastheer van het Wijkpunt. Aan familie of
buren wordt gevraagd om eventuele boodschappen te doen.





Thuis wonen in Aalsmeer
U mag thuis bezoek ontvangen, maar beperk het zo veel mogelijk.
Het kabinet heeft besloten dat verpleeghuizen en zorgcentra gesloten moeten zijn voor
bezoek. Deze maatregel geldt niet wanneer u thuis woont; u kunt als u wilt bezoek
ontvangen. Voor uw eigen gezondheid is het wel belangrijk dit bezoek zo veel mogelijk te
beperken en/of uit te stellen.
Thuiszorg Aalsmeer gaat door
Thuiszorg Aalsmeer blijft u verpleging, verzorging en/ of huishouding bieden. U kunt gebruik
blijven maken van onze diensten zoals u gewend bent. Onze medewerkers werken conform
de hygiëne richtlijnen van het RIVM en GGD. Extra beschermende kleding tijdens de hulp die
zij bieden is niet nodig.

Algemene corona maatregelen
Algemeen
 Houd afstand van elkaar: minimaal 1,5 meter;
 Verhoogde hygiëne: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van uw
elleboog, en gebruik papieren zakdoekjes
Zorgcentrum Aelsmeer, Irene, Wijkpunt Kudelstaart
 Alle gezamenlijke activiteiten zijn voorlopig afgelast
 Bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer mogen geen bezoek meer ontvangen
 Het restaurant is alleen open voor bewoners van het Zorgcentrum

Adviezen

Toch bezoek?
Let dan op het volgende:
 Houdt afstand van elkaar,
minimaal 1,5 meter
 Geef elkaar geen hand,
zoen elkaar niet gedag
 Vraag bezoek meteen bij
binnenkomst de handen te
wassen
 Zeg het bezoek direct af als
iemand lichte verkoudheidsklachten of koorts heeft!



Beperk bezoek zo veel mogelijk
Voor uw eigen bescherming wordt aangeraden zo min
mogelijk bezoek te ontvangen. Er zijn gelukkig veel
alternatieven, bijv. samen naar hetzelfde tv programma
kijken terwijl u aan de telefoon zit, face-timen etc.



Ga bij voorkeur niet naar de winkels
Het is op dit moment verstandiger om winkelbezoek te
vermijden, omdat dat plekken zijn waar de kans op
besmetting groter is. Vraag familie of buren om de
noodzakelijke boodschappen te doen.
U kunt wel naar buiten gaan voor een wandeling,
probeer daarbij contact en een praatje te voorkomen.



Vermijd gezamenlijke activiteiten in uw huiskamers
En beperk het aantal aanwezigen en houd minstens anderhalve meter afstand van elkaar.

