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Voorzichtig betere vooruitzichten...
Actuele status coronabesmettingen
Nadat het aantal besmettingen in
Woonzorgcentrum Vredewold zich in de
afgelopen dagen heeft gestabiliseerd, zien we
nu gelukkig een daling in de aantallen bij zowel
onze bewoners als bij de medewerkers.
Het lijkt er op dat we hiermee het ergste
hebben gehad en we durven heel voorzichtig
weer alle afdelingen op "open" te zetten.
Op dit moment zijn er nog 5 bewoners besmet
met het Coronavirus en zij worden geïsoleerd
op hun kamer verzorgd.
Op basis hiervan hebben we besloten om de
bezoekregeling zoals deze eerder gold, weer op
het gehele huis toe te passen.

Bezoekregeling vanaf 6 maart
Voor het gehele Woonzorgcentrum geldt
dat het weer mogelijk is voor twee vaste
bezoekers om op 3 bezoekmomenten per week
langs te komen. (1 bezoeker per bezoekmoment)
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.
NB: mocht de situatie op een afdeling veranderen
hetgeen invloed heeft op de bezoekregeling, dan
wordt u daar rechtstreeks via de mail over
geinformeerd.
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Vaccinaties
In Vredewold hebben de bewoners van de
afdelingen De Dam, 't Piepke, Leeksterschans,
Zonnelaan en Maanstraat hun 2e vaccinatie
gehad.
We hebben inmiddels bericht gehad dat ook de
andere bewoners een dezer dagen de
uitnodiging ontvangen voor de vaccinatie.
De Doktersdienst Groningen (DDG) voert deze
vaccinaties uit namens de huisartsen.
Als de exacte vaccinatiedatum bekend is, hoort
u dat van ons en zult u in voorkomende
gevallen als contactpersoon toestemming
moeten geven voor het vaccineren.

Nazorg
De morele impact van de besmettingen in ons
Woonzorgcentrum op onze bewoners en
medewerkers is groot.
Alhoewel we ons realiseren dat het einde van
de Coronaperiode nog niet in zicht is, zetten we
daarom nu al stappen op het gebied van nazorg
voor onze medewerkers en bewoners.
We realiseren ons dat nazorg ook belangrijk is
voor u als familielid/mantelzorger. Ook hieraan
zal aandacht worden besteed in de vorm van
familie-bijeenkomsten. U hoort hierover later
meer.
Tot zover dit voorzichtig betere vooruitzicht.
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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