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Corona, bezoek en vaccinatie 

Corona
Corona waart nog steeds rond in Vredewold.
Zoals u in het regionale nieuws heb kunnen
lezen gaat het toch om veel mensen.
Er blijven zich – weliswaar druppelsgewijs –
besmettingen voordoen in ons huis.
Daardoor blijven we langer dan we willen in
deze zorgelijke situatie.
Er vallen op dit moment 17 overleden bewoners
te betreuren. Ons medeleven gaat uit naar alle
naasten.
Het aantal besmette bewoners en ook
medewerkers loopt wel terug doordat ook
bewoners en medewerkers herstellen. Op dit
moment zijn er 20 nog bewoners positief. Zij
worden geïsoleerd verzorgd. Soms is nog een
hele afdeling is in quarantaine.
We proberen met alles wat we in ons hebben
het virus onder controle te krijgen.

Bezoek
Voor elke afdeling waar het kan en waar de
besmettingen gering zijn en geïsoleerd verzorgd
kunnen worden, verklaren we die gang ‘groen’.
Daar geldt dan weer de afgesproken
bezoekregeling waarbij het mogelijk is om op 3
bezoekmomenten per week door 2 vaste
bezoekers langs te komen
De vaste bezoekmomenten zjin: 

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.
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Vervolg bezoek
Voor afdelingen die nog in quarantaine zijn,
willen we voor de bewoners die niet positief zijn
de mogelijkheid bieden in het weekend
eenmalig 1 bezoeker te ontvangen. We gaan
hiervoor per afdeling familie en
contactpersonen per mail informeren om
verwarring te voorkomen.  
 
Vaccinaties
In Vredewold hebben de bewoners van de
afdelingen De Dam, 't Piepke, Leeksterschans,
Zonnelaan en Maanstraat hun 2e vaccinatie
gehad. Dat kan alleen als zij niet positief op
Corona zijn getest. Tussen de vaccinatie en de
positieve testuitslag moet minimaal 4 weken tijd
zitten. 
 

Voor alle andere bewoners geldt, zoals ook in
de vorige nieuwsbrief vermeld, dat de
huisartsen de vaccinatie hebben uitbesteed aan
de Doktersdienst Groningen.
Zoals het nu lijkt, komen zij medio maart naar
Vredewold.
Als de exacte datum bekend is, hoort u dat van
ons en zult u in voorkomende gevallen als
contactpersoon toestemming moeten geven
voor het vaccineren.    
 
 
Goos Knol, bestuurder.

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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