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Update
In aansluiting op het coronanieuws van 27 juli,
moeten wij u helaas mededelen dat er een
tweede medewerker in Parkwijk positief is
getest op COVID-19.
Uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat
de tweede besmetting direct gerelateerd kan
worden aan de eerste. Hoewel het raar klinkt,
is dat gunstig, omdat wij er vooralsnog vanuit
kunnen gaan dat er slechts één bron van
besmetting is.

Monitoren
Wij monitoren de gezondheid van onze medewerkers en bewoners continu en laten hen
direct testen als zij klachten krijgen die ook
maar enigszins op besmetting met het coronavirus duiden.

Testen
Inmiddels zijn er diverse bewoners en medewerkers getest. Met uitzondering van de twee
positieve testresultaten zijn alle testuitslagen
tot nog toe negatief. Dat is voorzichtig goed
nieuws!

Noodmaatregelen
Omdat ziekteverschijnselen binnen twee weken
na besmetting met het coronavirus optreden, is
het echter nog te vroeg om de noodmaatregelen in te trekken. Daarbij komt dat nog niet alle
testuitslagen binnen zijn.
Dat heeft tot gevolg dat alle bewoners die
intensief in contact zijn geweest met een van
de zieke medewerkers – ook al zijn zij negatief
getest - in elk geval tot en met 4 augustus in
isolatie moeten blijven. Dit in overleg met de
GGD.

Medewerkers die met de zieke collega’s hebben
samengewerkt moeten – ook als de testuitslag
negatief is – tot en met 4 augustus thuisblijven.
Dat betekent ook dat Parkwijk in elk geval nog
tot en met 4 augustus gesloten blijft voor
mensen van buitenaf. Wij begrijpen dat dat
voor iedereen heel vervelend is, niet alleen
voor onze bewoners en hun familieleden, maar
ook voor onze medewerkers.

Wij doen echter een dringend beroep op uw
geduld en begrip. Dankzij ons snelle en
rigoureuze ingrijpen, hebben wij tot nu toe
verdere besmettingen kunnen voorkomen.
Maar nogmaals, we zijn er nog niet. Realiseert
u zich dat goed.

Vervolg
Op 4 augustus zullen wij de stand van zaken
beoordelen en in overleg met de GGD besluiten
of de noodmaatregelen ingetrokken, dan wel
versoepeld kunnen worden.
Mochten er in de tussentijd veranderingen in
de situatie optreden, dan informeren wij u per
omgaande.
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met
ons op via 0252 576 500 of info@hozo.nl.

