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Volhouden en vaccinatie - update
Volhouden
We hebben vorige week een nieuwsbrief
gepubliceerd op onze website en verzenden
hiervan nu een update in verband met een
noodzakelijke aanscherping van de
maatregelen. In de persconferentie van 12
januari jl. hebben we gehoord dat we nog niet
toe zijn aan een versoepeling van de
maatregelen. Jammer maar wel begrijpelijk.
Op dit moment zijn er nog steeds geen
besmettingen in Vredewold. Wel merken we dat
we steeds meer collega's en ook bewoners
moeten (laten) testen in verband met klachten
of doordat er contact is geweest met positief
geteste familieleden.
Van collega-instellingen in de regio horen we
hoe snel een besmetting om zich heen kan
grijpen en wat de impact hiervan op een
organisatie en haar bewoners is. We zijn erg
waakzaam en voorbereid.

Op dit moment kunnen we niet anders doen
dan ons met z'n allen te houden aan de
algemene RIVM-maatregelen.
Daarnaast hebben we nu de bezoekregeling
moeten aanscherpen in verband met de risico's
van de Britse variant van het coronavirus.
Bezoek blijft welkom maar wel in beperktere
mate. Zo vragen we familie om niet vaker dan 3
x per week op bezoek te komen met 1
bezoeker.
Er zijn twee vaste bezoekers per week
toegestaan en dit mag per week worden
gewisseld.
De registratie van het bezoek wordt door ons
gecontroleerd en mensen worden er op
aangesproken als men de bezoekregeling niet in
acht neemt. Dit klinkt streng maar is echt
noodzakelijk gebleken.
Alleen als we ons met z'n allen houden aan de
afspraken en de (hygiene)maatregelen, lukt het
ons beter om het virus buiten de deur te
houden en Vredewold open te houden voor
bezoek.
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Update bezoekregeling t/m 9 februari:
Bewoners mogen 3 x per week op 1
bezoekmoment 1 bezoeker ontvangen tot
20.00 uur.
Op de verjaardag van een bewoner zijn er 2
bezoekers (tegelijkertijd) per dag welkom.
Per week zijn er 1 of 2 vaste bezoekers
welkom. Na een week kan dit wisselen.
Bezoek draagt een schoon mondkapje (af te
halen bij de receptie) en neemt de kortste
route naar de kamer van de bewoner en blijft
daar.
Alle bezoekers nemen de RIVM-richtlijnen in
acht en registreren zich bij binnenkomst.
Bewoners wordt gevraagd niet op bezoek te
gaan bij familie of te gaan winkelen als
hiervoor geen noodzaak is.

Vaccinatie:
Vanaf 11 januari worden zorgmedewerkers van
de verzorgings- en verpleeghuizen in de
gelegenheid gesteld om zich te laten vaccineren
tegen het Coronavirus. We merken dat de
vaccinatiebereidheid in Vredewold erg groot is
en dit geeft de betrokkenheid van onze
medewerkers aan.
Vanaf 18 januari zijn bewoners van de
verzorgings- en verpleeghuizen aan de beurt.
We volgen de beleidsregels en het uitgezette
tijdpad nauwlettend. Via de huisarts of via onze
specialist ouderenzorg wordt u verder
geinformeerd over o.a. de datum waarop onze
bewoners gevaccineerd kunnen worden en het
verdere proces. U hoort hopelijk snel!!
Zorg goed voor uzelf en blijf gezond!
Goos Knol, bestuurder.

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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