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Gezamenlijke waakzaamheid

 
  

We hebben het allemaal in de media
gelezen of gehoord. Het aantal
Coronabesmettingen neemt weer toe.
Sinds kort zien we ook dat er in het
Noorden van het land
besmettingshaarden zijn.
Alle reden om ook in Woonzorgcentrum
Vredewold extra waakzaam en alert te
zijn.
We willen u o.a. door middel van
nieuwsbrieven op de hoogte houden van
de ontwikkelingen rondom Corona en
alle preventieve maatregelen met als
hoofddoel het Coronavirus buiten de
deur te houden. 

 

Wat zijn onze preventieve maatregelen:  
Er is een speciaal Coronateam wat vanaf nu
weer twee keer per week bijeenkomt  om de
actuele stand van zaken te bespreken. In dit
team zitten medewerkers uit alle disciplines
van de organisatie waardoor we snel kunnen
schakelen als dit nodig is en ons voor te
bereiden op een besmetting.
We willen u in deze waakzame status goed
informeren over de ontwikkelingen rondom
Corona en zullen daarom weer vaker
nieuwsbrieven versturen. Voor alle actuele
informatie kunt u onze website
www.vredewold.nl raadplegen. 
Ons speciale Coronatelefoonnummer is weer
geactiveerd. Via telefoonnummer is
Vredewold 24 uur per dag bereikbaar voor
vragen rondom Corona. Het
Coronatelefoonnummer is: 06-82843206.
We vragen bezoekers aan Vredewold om bij
binnenkomst een checklist bij langs te lopen
en zich te registeren voor brononderzoek bij
een eventuele besmetting.
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 Wij blijven onze bezoekers vragen om de
richtlijnen van het RIVM in acht te nemen. Dit
houdt in dat men thuisblijft bij
gezondheidsklachten, in Vredewold de 1,5
meterregel in acht neemt en de handen bij
binnenkomst gaat ontsmetten.
Wij vragen bezoekers ook thuis te blijven als
zij huisgenoten hebben met
verkoudheidsklachten en of in contact zijn
geweest met positief geteste personen.
Tenslotte vragen wij families om met elkaar te
af te stemmen wie op bezoek gaat. Dit om te
voorkomen dat er te veel mensen in één keer
op bezoek komen.

 
 
   
 

Met zijn allen proberen we het Coronavirus
buiten de deur van ons Woonzorgcentrum te
houden. 
Neem alle voorzorgsmaatregelen in acht en blijf
gezond!
 
 
Goos Knol, bestuurder a.i.
 

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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