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De preventiemaatregelen rondom de
Coronabesmettting zijn in ieder geval
verlengd tot en met 28 april a.s.
Dit houdt in dat ook Vredewold de meest
ingrijpende maatregel, de strikte
bezoekregeling, heeft moeten verlengen
tot deze datum.

We realiseren ons dat dit grote impact
heeft op onze bewoners en hun
familieleden, maar alleen samen kunnen
we het Corona virus tegen gaan en buiten
de deuren van Vredewold houden!
.

Begrip en complimenten!
De laatste weken is gebleken dat we kunnen
rekenen op heel veel begrip van de familie en
mantelzorgers.
Het is werkelijk hartverwarmend voor
onze bewoners en medewerkers om te zien
hoeveel aandacht we krijgen van de
"buitenwereld" op dit moment.
Vredewold wordt werkelijk overstelpt met
bloemen, kaarten, cadeautjes en spontane
(muzikale) acties.
We doen er binnen Vredewold ook alles aan om
onze bewoners naast de goede zorg ook extra
aandacht te geven om ervoor te zorgen dat zij
zich ook mentaal goed voelen.
We zijn er supertrots op dat dit onze
medewerkers lukt!
We realiseren ons dat zij u als familie niet
kunnen vervangen, maar het is mooi om te zien
dat het onze medewerkers lukt om in deze, ook
voor hen hectische periode, extra aandacht te
geven en de bewoners hiermee op te beuren.

www.vredewold.nl

In Vredewold wordt dagelijks overleg gevoerd over de
actuele status rond het Corona-virus en de uitgezette
preventiemaatregelen in Woonzorgcentrum
Vredewold. We doen er met zijn allen alles aan om het
virus buiten de deur te houden.
Ook doen we ons uiterste best om de informatie naar
onze clienten en hun familieden zo goed en compleet
mogelijk te laten verlopen. U kunt hiervoor terecht op
deze website en sinds kort wordt ook via het
Clientenportaal CarenZorgt informatie gedeeld.

We hebben een speciaal telefoonnummer
beschikbaar gesteld voor Corona-gerelateerde
vragen. Het nummer is: 06-82843206.
Verder verwijzen wij naar onze website
www.vredewold.nl

Er worden op de afdelingen extra activiteiten
aangeboden, we helpen bewoners bij het bellen of
videobellen via de skype. Hiervoor zijn er op iedere
afdeling tablets beschikbaar gesteld.
Als men hieraan behoefte heeft, helpen we bij het
bellen naar de luisterlijn, een speciaal nummer voor
ouderen die het moeilijk hebben.

Onze receptie is sinds de Coronatijd dagelijks extra
lang en ook in het weekend bezet. Deze medewerkers
staan de bewoners te woord, hebben tijd voor een
praatje en helpen om al uw telefoontjes door te
schakelen naar de juiste afdeling. De boodschappen,
bloemen en kaartjes worden door hen via de sluis op
de hoofdingang naar de juiste plek gebracht.
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