Molenpad 2 – 1431 BZ Aalsmeer
Postbus 125 - 1430 AC Aalsmeer
Tel. 0297-326050

Aangepaste corona maatregelen,

vanaf 27januari 2022

Beste collega's,
Weer een nieuw bericht en nu gelukkig met de versoepelingen die mogelijk zijn, dat is goed nieuws!
•
•
•

Er mag weer veel open, zowel restaurants, theaters, publiek bij sportwedstrijden etc.
En de quarantaine regels zijn versoepeld, o.a. bij besmettingen van kinderen op school.
De vaccinaties en booster prik zorgen er voor dat je bij besmetting minder ernstig ziek wordt.

Voor onze organisatie hierbij de nieuwe maatregelen wat er wel en niet kan. Als zorgorganisatie zijn
wij niet verplicht een CoronaToegangsBewijs te vragen, maar bij (verkoudheids-)klachten bezoek/
deelname aan activiteiten s.v.p. uitstellen.
In het Zorgcentrum:
- Met uitzondering van de bewoners, draagt iedereen een mondkapje;
- Maximaal 4 bezoekers per dag s.v.p. niet meer dan 2 bezoekers op de kamer;
- Contact met kinderen beperken en onderling afstand houden.
Restaurant, kapper, activiteiten:
-

De kapper mag weer open zonder vaste dag per afdeling, wel onderling wat afstand;
Restaurant is open, met onderlinge afstand;
Er zijn weer gezamenlijke activiteiten met bewoners van verschillende afdelingen, in kleine
groepen en onderlinge afstand.

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;
Blijf alert op mogelijke besmettingen van cliënten en hun bezoek, vanwege het hoge aantal
landelijk.
Dagbesteding Irene, Rijsenhout, Wijkpunt Kudelstaart:
-

De horeca is weer open, inloop voor koffie/ thee en activiteiten zijn toegestaan;
In het Wijkpunt mogen de activiteiten in de avond ook weer van start;
Graag een mondkapje dragen bij rondlopen, bij ‘vaste’ zitplaats mag mondkapje af;
Tussen de zitplaatsen voldoende ruimte houden.

Quarantaine regels en bij positieve test uitslag:
-

Bij klachten, blijf thuis en doe een (zelf)test.
Bij positieve test blijf je thuis en houd je afstand van anderen, ook je huisgenoten.
Bij positieve test van een huisgenoot hoef je niet in quarantaine als: je de booster hebt gehad
of minder dan 8 weken geleden zelf besmet bent geweest.
Bij positieve test van je kind(eren) hoef je niet zelf thuis te blijven. Wanneer de ‘oppas’ lastig is
om te regelen, stem je af met je leidinggevende en neem je een vrije dag op.

Algemeen: het aantal besmettingen is enorm hoog, houd afstand en probeer het aantal contacten
beperkt te houden. Als er veel collega’s besmet raken, kunnen we de roosters niet rond krijgen. Dit
vraagt van ons allemaal medewerking en blijven opletten.

