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Vredewold is open voor bezoek mits……………. 

 

Naar aanleiding van de afgelopen periode 

en de kerstdagen hebben wij gemeend 

een laatste Nieuwsbrief 2020 te moeten 

schrijven. 

Binnen de muren van Vredewold is nog 

geen Corona besmetting vastgesteld, maar 

we hebben wel al een paar spannende 

dagen beleefd die uiteindelijk met een 

sisser zijn afgelopen. Wel zijn we er weer 

van bewust geworden dat het anders had 

kunnen gaan en dat het mede van 

toevalligheden afhankelijk is. Die in dit 

geval positief waren. Alertheid blijft 

geboden, want Corona buiten de deur 

houden is ons gezamenlijk streven! 

 

 

Als we de berichten van onze collega 

organisaties horen, waar ze defensie gaan  

inzetten om de roosters rond te krijgen in 

verband met corona besmettingen, dan is 

dat een scenario die we willen 

voorkomen. 

Veel van onderstaande afspraken hebt u 

eerder gelezen. Uitgaande van de kracht 

van herhaling! 

 

 

 

 



Afspraken tot 19 januari bij gelijkblijvende omstandigheden: 

 

- Bewoners mogen per dag op 1 
moment 1 bezoeker ontvangen 
tussen 09.30 – 20.00 uur 

- 31 december, 1,2,3 januari 2021 
en op de verjaardag van de 
bewoner zijn er 2 bezoekers per 
dag op 1 bezoekmoment welkom.  

- Vredewold is een openbaar 
gebouw en voor bezoek geldt dus 
een mondkapjes plicht. Wij 
adviseren gebruik te maken van 
het medisch 
mondkapje ( te verkrijgen bij 
ingang) deze biedt meer 
bescherming ter voorkoming van 
het overdragen van het virus. 

- Bezoekers wordt gevraagd de 
kortste route naar de kamer van de 
bewoner te nemen en daar ook te 
blijven. Wij vragen u ook 
 
 
 

het mondkapje te blijven dragen 
op kamer. 

- Bewoners worden gevraagd niet 
op bezoek te gaan bij familie of te 
gaan winkelen als hier geen 
noodzaak voor is. 

- Alle bezoekers nemen de RIVM 
richtlijnen in acht, blijven thuis bij 
klachten en registreren zich bij 
binnenkomst en verstrekken juiste 
gegevens. 
Dit is voor ons heel belangrijk om 
bij mogelijke besmetting bron en 
contact onderzoek te kunnen doen 
en mensen te kunnen inlichten.  

- Pakketjes en post kan worden 
afgegeven op de daarvoor 
bestemde tafel bij de hoofdingang. 

- Alleen bij medische noodzaak kan 
er een beroep worden gedaan op 
de pedicure, ergotherapie en 
fysiotherapie.

Wensen wij u een rustige, gezellige jaarwisseling en een goed en gezond 2021. 

Anja Mellema 

Zorgmanager Vredewold 

 

 

 

 

 

 

 

 


