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Nieuwsbrief 10 februari -  Nr. 15

Actuele situatie, bezoek en vaccinatie 

Actuele situatie
Helaas moeten wij constateren dat het aantal
Coronabesmettingen binnen Vredewold
toeneemt.
Naast bewoners en medewerkers op de
verpleegunit zijn nu ook bewoners en
medewerkers op andere afdelingen positief
getest. De ziekteverschijnselen en de mate van
ziek-zijn is per individu verschillend.
We betreuren dat inmiddels een aantal
bewoners is overleden.  
De afdelingen waar medewerkers en bewoners
positief zijn getest, zijn in quarantaine.
Betrokken bewoners en familieleden zijn apart
geïnformeerd en zijn gevraagd niet meer op
bezoek te komen.
Op deze manier en door zorgmedewerkers elke
dienst te testen hopen we verdere verspreiding
tegen te gaan. 

We zetten alle zeilen bij om in ieder geval de
meest noodzakelijke zorg te kunnen bieden.
Daarnaast zijn we naarstig op zoek naar extra
handen aan het bed om dit te kunnen blijven
realiseren.  
 
Aanscherping bezoekregeling
We blijven voornemens om niet over te gaan tot
algehele sluiting van het Woonzorgcentrum.
Voor de afdelingen die in quarantaine zijn, is er
geen bezoek mogelijk.
Voor de afdelingen waar nog geen corona is
vastgesteld wordt met ingang van 11 februari
de bezoekregeling wel aangescherpt.  
Het blijft mogelijk dat op 3 bezoekmomenten
per week door 2 vaste bezoekers bewoners
kunnen worden bezocht.
Daarbij geldt dat het mondkapje gedurende het
bezoek niet mag worden afgedaan en alle
RIVM-maatregelen moeten worden nageleefd.
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Vervolg bezoekregeling
Er worden drie bezoekmogelijkheden aangeboden per
dag waarin u uw naaste kunt bezoeken.
 
Dit zijn: 

van 10.30 uur tot 11.30 uur
van 14.00 uur tot 15.00 uur
van 16.00 uur tot 17.00 uur.

 
Hiervoor moet u een afspraak maken omdat er per
afdeling maximaal 2 à 3 bezoekers per tijdsblok
kunnen worden toegelaten.
Dit kunt u doen tussen 17.00 uur en 19.00 uur op
werkdagen via de receptie op het algemene
telefoonnummer 0594-552626.
Als u Vredewold binnenkomt, wordt u gevraagd voor
een juiste registratie zich bij de receptie te melden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaccinaties 
Een aantal bewoners heeft een brief gekregen voor de
uitnodiging om zich te laten vaccineren. Er staat in dat
als u in een instelling woont, u dan u via die instelling
een brief ontvangt.
De doktersdienst Groningen gaat namelijk namens de
huisartsen de vaccinaties doen. Wij hebben nog geen
datum wanneer dit gaat plaatsvinden.
Twee weken geleden hebben bewoners van de
Verpleegunit, die de specialist ouderengeneeskunde
als behandeld arts hebben, hun eerste vaccinatie met
het Pfizer vaccin gehad.  Ook afdeling De Hoogte is
toen meegenomen omdat er vaccins over waren. De
tweede vaccinatie staat gepland op 25/26 februari voor
deze groep van de Verpleegunit.  
 
We zijn zeer alert op de goede gezondheid van onze
bewoners, vrijwilligers en medewerkers en houden
uiteraard alle voorschriften goed in acht en hebben de
beschermingsmaatregelen verder opgevoerd. We
zullen u op de hoogte houden van verdere
ontwikkelingen. 
U kunt bij vragen contact opnemen met uw
contactverpleegkundige of de teamleider.
  
Goos Knol, bestuurder 
Anja Mellema, manager zorg
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