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Alle hens aan dek!

Het is alle hens aan dek in de zorg.
Ook Vredewold heeft veel maatregelen
genomen om het coronavirus te bestrijden.
Het meest ingrijpend is het besluit om de
deuren te sluiten voor publiek en familieleden
van onze bewoners.
We realiseren ons dat vooral deze maatregel
veel impact heeft en veel van onze bewoners en
de familieleden vraagt.
We doen in deze tijd een groot beroep op de
flexibiliteit, creativiteit en begrip van iedereen.
Dit alles met als doel het Coronavirus buiten de
deur te houden en de zorg aan onze bewoners
zo goed mogelijk te blijven verlenen en goed te
zorgen voor hun welzijn.
 
Bij dit alles kunnen we niet zonder ieders
betrokkenheid en steun. Het is fijn om te
merken dat dit in Vredewold goed zit!
 
 

In de afgelopen weken werd ons
Woonzorgcentrum overstelpt met kaarten,
tekeningen, bloemen en heuse optredens vanaf
de parkeerplaats van Vredewold.
Dit doet onze medewerkers en bewoners erg
goed!
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In de preventieve sfeer zijn er diverse
maatregelen genomen, waarvan we een
opsomming hebben gegeven in onze vorige
nieuwsbrief.
 
Wat we nu doen is:

het goed monitoren of de maatregelen
werkbaar zijn en of ze op onderdelen moeten
worden aangepast
het op peil houden van onze voorraad
beschermde kleding voor onze medewerkers
het voeren van intern overleg maar ook op
regionaal niveau om te kijken of we hier en
daar iets van elkaar kunnen leren.
het opstellen van een plan van aanpak als er
wel een Corona uitbraak komt in Vredewold.

 

We willen onze medewerkers, vrijwilligers en
clienten/familieleden voortdurend op de hoogte
houden van de actuele situatie. Dit doen we o.a.
via de mail, nieuwsbrieven en onze website.
  
Tenslotte willen we laten weten dat onze
(zorg)medewerkers er alles aan doen om deze
verwarrende tijd voor de bewoners zo
comfortabel mogelijk te laten zijn.
 
Neem alle voorzorgsmaatregelen in acht en blijf
gezond!
 
 
Ismay Kremers. 
 

We hebben een speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld voor vragen over
het Coronavirus en/of de preventieve maatregelen. 
U kunt bellen met: 06-82843206 
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