
 

Adviezen om verspreiding van het corona virus te beperken,     

         vanaf 25 februari 2022 

Het goede nieuws is dat veel verplichte maatregelen vervallen vanaf vrijdag 25 februari! Er blijven wel 
adviezen bestaan om de verspreiding van het corona virus te beperken. Dit betekent het volgende 
voor ons werken, onze cliënten en onze onderlinge contacten.  

Op alle locaties vervallen de verplichtingen: 

Zoals: onderling verplicht 1,5 meter afstand houden, een vaste zitplaats, mondkapjes dragen. 
Wanneer u het zelf fijn vindt om wel een mondkapje te dragen, om uzelf of anderen te beschermen, 
dan kan dat gewoon en wordt het nemen van uw eigen verantwoordelijkheid ook gewaardeerd.  

• Het aantal bezoekers per dag is vrij gelaten, 

• Er mogen weer meer mensen in een gezamenlijke ruimte komen. 

Het advies is wel om: 

• elkaar ruimte te geven,  

• regelmatig handen wassen,  

• goed ventileren en  

• bij klachten een zelftest te doen en/of naar de GGD te gaan voor een PCR test. 

Zorgcentrum: 

- De bewoners kunnen in het hele huis lopen en bij elkaar op bezoek gaan. 

- In de huiskamers s.v.p. geen bezoek ontvangen vanwege de drukte en beschikbare ruimte. 

- Het restaurant en de kapper zijn open en de activiteiten kunnen weer plaatsvinden als 

vanouds, bij grotere groepen wordt goed opgelet of er voldoende ruimte en frisse lucht is.  

Dagbesteding Irene, Rijsenhout, Wijkpunt Kudelstaart: 

- De maatregel voor verplichte onderlinge afstand en kleinere groepen is vervallen. Alle 
activiteiten kunnen weer plaatsvinden als vanouds. Wel houden we rekening met elkaar 
voldoende ruimte geven en frisse lucht houden. 

 
Algemeen: het aantal besmettingen is nog steeds hoog, geef elkaar de ruimte en draag een 
mondkapje op drukke plaatsen waar veel mensen tegelijk zijn. En voor bezoekers van ouderen, bij 
(verkoudheids-)klachten, stel uw bezoek s.v.p. even uit. 

 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft het corona beleid van de afgelopen twee jaar 
geëvalueerd. Zij benoemen onder andere dat in de langdurige zorg en in de verpleeghuizen in het 
begin van de corona crisis onvoldoende aandacht was voor de kwetsbare ouderen, hun naasten en 
alle betrokken medewerkers.  

Het is goed dat er nu erkenning komt voor deze hele zware tijd, zowel voor de bewoners die geen 
bezoek konden ontvangen in die eerste corona-tijd, voor hun naasten die afstand moesten houden als 
voor alle medewerkers die enorm hard hebben gewerkt en daarbij geen afstand konden houden en 
geen beschermende kleding hadden.  



Dankzij veel attenties en activiteiten vanuit het dorp Aalsmeer hebben inwoners en ondernemers  
(vooral) in het voorjaar 2020 duidelijk laten zien dat ze aan onze bewoners en medewerkers hebben 
gedacht, dat is zeer gewaardeerd. 

En ook nu is er gelukkig nog steeds aandacht voor de Helden in de Zorg.  

In het Oude Raadhuis in Aalsmeer is vanaf zondag 20 februari tot en met 3 april een tentoonstelling als 
ode aan alle harde werkers in deze tijd. Ook vanuit onze organisatie zijn collega’s op de foto gezet en 
vertegenwoordigen zij ons als Held in de Zorg. Ga gerust eens kijken. 

En wij spreken graag onze waardering uit voor alle medewerkers in de zorg en ook in onze organisatie 
Zorgcentrum Aelsmeer: jullie zijn echt helden!! 

Met vriendelijke groet, 

Ellen Meily 

 

 

 


