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Update
In de afgelopen periode is er in Parkwijk een
aantal mensen positief getest op COVID-19. Ook
vandaag worden er nog enkele bewoners getest.
Met de zieke bewoners gaat het naar omstandigheden redelijk. Een aantal mensen is ook weer
volledig hersteld.

Gefaseerde versoepeling maatregelen
Omdat de meeste zieke bewoners geclusterd
wonen op het groepswonen, blijft deze afdeling
vooralsnog volledig gesloten.

Van de overige bewoners mogen de meeste
vanaf 25 augustus uit quarantaine. Vanaf die
datum kunnen alle bewoners, die niet geïsoleerd
worden verpleegd en geen klachten hebben, hun
appartement weer verlaten en rondwandelen
over hun eigen afdeling.
Op dit moment zijn wij voorbereidingen aan
het treffen om vanaf 27 augustus gereguleerd
bezoek mogelijk te maken. Aanstaande woensdag, als het bewonersverkeer weer een beetje
op gang is gekomen en wij de effecten daarvan
in kaart hebben kunnen brengen, informeren wij
u nader over de mogelijkheden voor bezoek.

Dat geldt zowel voor bewoners als voor bezoekers van buitenaf.

Dagcentrum
Het dagcentrum blijft vooralsnog gesloten. Alle
bezoekers van het dagcentrum zijn hierover
persoonlijk geïnformeerd.

Eten, drinken en activiteiten
Het restaurant en de huiskamers, met uitzondering die van het groepswonen, blijven gesloten. Bewoners eten in hun eigen appartement.
De bewoners van het groepswonen verblijven
vanwege hun problematiek overdag in de huiskamers op hun afdeling. Daar eten zij ook gezamenlijk.
Vooralsnog worden er geen gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Wij zetten zoveel mogelijk medewerkers in om bij onze bewoners in
het appartement individuele activiteiten te
verzorgen.

Persoonlijke bescherming

Alle geplande behandelingen worden nog even
uitgesteld. In de loop van volgende week hopen
wij de reguliere behandelingen weer te kunnen
opstarten.

Bewoners die hun appartement verlaten, dragen
in de regel een mondkapje, tenzij dat niet
mogelijk is. De medewerkers in Parkwijk dragen
te allen tijde een mondkapje. Medewerkers die
contact hebben met zieke bewoners dragen de
volgens de richtlijnen van het RIVM in deze
situatie benodigde beschermingsmiddelen.

Kapper, pedicure en fysiotherapeut

Personele bezetting

Behandelingen

De kapsalon, pedicuresalon en fysiotherapiepraktijk in Parkwijk blijven in elk geval nog deze
week gesloten.

Zoals bekend, staat de personele bezetting in
Parkwijk op dit moment onder druk.

Daarom hebben wij met twee medewerkers,
die voor hun stage/opleiding naar Bloemswaard
overgeplaatst zouden worden, afgesproken dat
zij voorlopig nog in Parkwijk blijven. Ook hebben wij zorgmedewerkers van elders uit de organisatie bereid gevonden het team in Parkwijk
voorlopig te ondersteunen. Uiteraard zonder dat
dat ten koste gaat van de zorg binnen Bloemswaard, Maronia en de thuiszorg.

Ontbrekende informatie
In de afgelopen periode hebben wij geconstateerd dat wij u niet altijd voldoende informatie
hebben gegeven voor een goed begrip van de
situatie. Daarom willen wij hierbij van de
gelegenheid gebruikmaken om toch nog een
aantal zaken te verduidelijken:
Wij hebben op 13 augustus in overleg met de
GGD besloten Parkwijk tijdelijk weer te sluiten.
Dat had als reden dat de besmette bewoners
verspreid over heel Parkwijk woonden. Een
andere belangrijke reden was dat na zorgvuldig
onderzoek, zowel door ons als door de GGD, de
bron(nen) van de besmettingen niet achterhaald
kon(den) worden. Daardoor was het risico op
verspreiding van het virus extra groot en zeer
reëel.
In onze vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat
bewoners in Parkwijk tijdelijk niet gedoucht
konden worden. De belangrijkste reden is dat
de de GGD ons heeft geadviseerd mensen niet
te douchen in verband met het risico op verspreiding van het virus via de damp die bij het
douchen vrijkomt.
Mocht u onverhoopt voor u belangrijke informatie missen, aarzel dan niet om direct contact
met ons op te nemen via info@hozo.nl. Wij
hopen uw vragen dan zo snel mogelijk te kunnen
beantwoorden.

Mantelzorg
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken
voor het meedenken en de steunbetuigingen die
wij in de afgelopen periode hebben ontvangen.
Hartverwarmend en een echte opsteker voor
onze medewerkers op de werkvloer!
Ook hebben wij van heel veel mantelzorgers
hulp aangeboden gekregen. Dat waarderen wij
enorm. Helaas kunnen wij daarvan op dit
moment nog geen gebruikmaken, omdat wij uit
veiligheidsoverwegingen de bewegingen binnen
Parkwijk nog tot een minimum moeten beperken. Zodra dat echter weer verantwoord is,
doen wij graag weer een beroep op
mantelzorgers!

Bloemswaard en Maronia
In Bloemswaard en Maronia zijn er gelukkig nog
geen besmettingen geconstateerd. Dat willen
wij ook zo houden! Daarom verzoeken wij iedereen nogmaals dringend zich te houden aan de
op de locatie geldende regels en de algemene
basisregels van het RIVM.
Wij houden u op de hoogte! Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ons op via
0252 576 500 of info@hozo.nl.

