Update
Helaas moeten wij u informeren dat de situatie
in Parkwijk sinds onze update van gisteren
onverhoopt is gewijzigd.
Nog twee bewoners zijn positief getest op
COVID-19. Daarnaast worden er vandaag vijf
andere bewoners getest, omdat zij klachten
hebben.

Omdat de zieke bewoners verspreid over heel
Parkwijk wonen, hebben wij in overleg met de
GGD besloten dat alle bewoners in elk geval tot
en met 25 augustus in hun eigen appartement
moeten blijven.
Bezoek Parkwijk
Voor de bezoekregeling heeft dat weinig
consequenties. Bewoners die niet in isolatie
zitten, mogen nog steeds tussen 10:00 uur en
17:30 uur bezoek ontvangen van hun vaste
bezoeker. Alleen bewoners die wegens besmetting of in afwachting van de testresultaten
geïsoleerd worden verpleegd, mogen geen
bezoek ontvangen. De coördinator zorg van
Parkwijk informeert deze bewoners en hun
eerste contactpersoon persoonlijk en houdt
hen verder op de hoogte.
Let op!: Bezoekers moeten gedurende het
gehele bezoek een mondkapje dragen en zich
te allen tijde houden aan de basisregels van
het RIVM en de geldende regels in Parkwijk.
Wij benadrukken dat nogmaals en vragen u
met klem de regels te respecteren.

Wandelen en fietsen
Tot nader order mogen de bewoners van Parkwijk niet naar buiten. Dat betekent dat zij niet
naar het terras kunnen, niet mogen wandelen en
niet mogen fietsen met Fietsmaatjes.

Wij realiseren ons dat dit een grote impact
heeft. Gezien de mate van besmetting en de
verspreiding binnen de locatie, is deze maatregel echter noodzakelijk.

Kapper en pedicure
De kapsalon en pedicuresalon in Parkwijk blijven geopend voor externe klanten. Ook kunnen
bewoners die niet in isolatie zitten daar op
afspraak terecht. Let op!: Bewoners worden
opgehaald door een van onze medewerkers,
krijgen een mondkapje en worden vervolgens
naar de salon begeleid. Ook worden zij weer
naar hun appartement teruggebracht.

Behandelingen
Bewoners die niet in isolatie zitten, kunnen op
afspraak naar de fysiotherapeut in Parkwijk. De
fysiotherapeut en overige behandelaars komen
niet naar het appartement van een bewoner,
tenzij er sprake is van spoed.

Personele bezetting
Omdat de zorg voor de bewoners in isolatie door
alle veiligheidsmaatregelen extra tijd kost en
wij daarnaast een aantal medewerkers moeten
missen wegens ziekte, is de personele bezetting
op dit moment erg krap. Dat heeft tot gevolg
dat wij de bewoners van Parkwijk de komende
tijd alleen de basiszorg kunnen geven, zodat het
kan voorkomen dat een bewoner een keer niet
wordt gedoucht. Wij doen ons uiterste best en
vragen uw begrip voor de moeilijke situatie
waarin wij ons allen bevinden.
Wij houden u op de hoogte! Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ons op via
0252 576 500 of info@hozo.nl.

