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Update
Na een lange periode van relatieve rust, moeten wij u helaas mededelen dat een van onze
medewerkers in Parkwijk inmiddels positief is
getest op COVID-19.

Voor de bewoners, bezoekers en medewerkers van Bloemswaard en Maronia heeft dat
geen gevolgen. Voor Parkwijk wel.
Bezoek Parkwijk
Na intensief overleg en op advies van de GGD
hebben wij moeten besluiten de deuren van
Parkwijk voorlopig tot en met 4 augustus te
sluiten voor alle bezoek van buitenaf.

Isolatie
In overleg met de GGD en na contactonderzoek
hebben wij negen medewerkers preventief naar
huis laten gaan en achttien bewoners preventief in isolatie gezet. Zij hebben de afgelopen
tijd direct en langdurig contact gehad met de
positief geteste medewerker. Deze maatregel
duurt voorlopig tot en met 4 augustus. Zowel de
gezondheid van de bewoners als van de medewerkers wordt goed in de gaten gehouden. Bij
klachten worden zij direct getest. Op advies
van de GGD wordt niet preventief getest,
omdat dat geen zin heeft.
Medewerkers in Parkwijk zullen de benodigde
persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
bij de bewoners in isolatie zoals voorgeschreven
door het RIVM. Verder zullen zij een mondkapje
en handschoenen dragen tijdens de zorgmomenten. Ook op eigen verzoek of als het niet
mogelijk is om anderhalve meter afstand te
houden dragen medewerkers een mondkapje.

Behandelingen
Geplande behandelingen worden uitgesteld,
tenzij het een spoedbehandeling betreft. Of er
sprake is van spoed wordt beoordeeld door de
arts.

Activiteiten
Ondanks de maatregelen proberen wij onze
cliënten wel voldoende activiteiten aan te
bieden. Dat doen wij individueel bij cliënten
in isolatie en op de begane grond voor de
overige cliënten. De terrassen blijven open.
Wij verzoeken u nadrukkelijk geen contact te
zoeken met onze bewoners via het terras.

Persoonlijk contact
Persoonlijk contact is vooralsnog alleen mogelijk via beeldbellen. Hiervoor kunt u een afspraak maken (na 11:00 uur) met een van onze
zorgmedewerkers.

Was
Voor bewoners die hun was laten verzorgen
door mantelzorgers geldt voorlopig weer dat de
was in de sluis van Parkwijk kan worden gezet.

Besmettingen
Hoewel inmiddels de nodige medewerkers en
cliënten zijn getest, is er tot op heden slechts
één medewerker positief bevonden. Wij hopen
oprecht dat het daarbij blijft en dat wij de
maatregelen na 4 augustus weer kunnen intrekken.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en vragen om uw begrip en geduld.
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met
ons op via 0252 576 500 of info@hozo.nl.

