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Verdere versoepeling bezoekregeling
Een belangrijke constatering is dat het
Vredewold gelukt is om het Coronavirus tot nu
buiten de deur te houden.
De afgelopen periode is moeizaam geweest in
verband met alle beperkende maatregelen en
vooral de bezoekersregeling heeft veel impact
gehad op onze medewerkers, bewoners en hun
familieleden/mantelzorgers.
We zijn dan ook heel blij dat we in deze
nieuwsbrief kunnen aankondigen dat er
wederom een versoepeling van de maatregelen
kan plaatsvinden. Bij deze versoepeling is
Vredewold constant op zoek naar een juiste
balans tussen het voorkomen van besmetting
en verspreiding van het virus aan de ene kant
en het bieden van perspectief en kwaliteit van
leven aan de andere kant.Op de navolgende
pagina geven we stapsgewijs aan hoe fase 2 van
de verruiming van de maatregelen er uit gaat
zien.

Een terugblik:
Het raamcontact met familie is een
succes en hiervan wordt veel gebruik
gemaakt.
De dagvoorziening van Vredewold is op
voorwaarden en op kleine schaal
opgestart.
De kapsalon is voor de bewoners van
Vredewold weer geopend.
Sinds eind mei is bezoek onder
voorwaarden mogelijk . Dit houdt in dat
er 1 vaste bezoeker per week welkom is
Het activiteitenprogramma intern is
voorzichtig opgestart, dit houdt in dat er
voor kleine groepen gezamenlijke
activiteiten worden georganiseerd.
Het winkeltje op het marktplein voor de
bewoners is geopend.

www.vredewold.nl

Verruimende maatregelen per 15 juni
Per week mogen er twee vaste bezoekers bij de
bewoners komen op verschillende momenten. De
werkwijze blijft gelijk. Familie moet zelf met elkaar
overleggen wie de tweede bezoeker wordt en
contact opnemen met de afdeling voor afstemming
van dag en tijd. Bezoek is in principe wekelijks op
dezelfde dag en tijd.
Het is weer toegestaan om presentjes mee te
nemen tijdens het bezoek, dit hoeft niet meer via de
sluis/receptiemedewerkers. Presentjes die
afgeleverd worden zonder de bewoner te bezoeken
worden nog wel in de sluis gezet.
Het restaurant wordt weer opengesteld voor onze
bewoners en wordt zodanig ingericht dat de
anderhalve meter regel kan worden gehandhaafd.
Medewerkers en externe gasten kunnen nog even
niet terecht.
Het gezamenlijk koffiedrinken voor bewoners die
altijd naar de recreatiezaal gingen is weer
toegestaan maar dan in het restaurant.

Vanaf 15 juni mogen bewoners weer hun eigen
kapper op de kamer ontvangen of in uitzonderlijke
gevallen naar hun eigen kapper.
De familie wordt weer uitgenodigd voor het
multidisciplinair overleg (MDO).
De uitgebreide bezoekersregeling van Vredewold
wordt momenteel in overleg met de clientenraad en de
ondernemingsraad aangepast en daarna geplubliceerd
op onze website.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen
hebben of aanvullende informatie willen, dan
verzoeken wij u contact op te nemen met uw
contactverzorgende.

Goos Knol, bestuurder Vredewold a.i.
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