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Update
Gisteren was er weer een persconferentie over
de stand van zaken rondom het coronavirus.
Daarin werden ook de verpleeghuizen genoemd.

Dat initiatief is door de overige bewoners zeer
goed ontvangen en is een welkome aanvulling
op ons activiteitenprogramma!

Uit recent onderzoek is gebleken dat een groot
aantal bewoners in verpleeghuizen wel besmet
is met het coronavirus, maar geen klachten
heeft. Volgens het landelijk geldende beleid
worden deze mensen niet getest. Daarvan komt
het kabinet nu terug. Het advies is om bij een
besmetting in een verpleeghuis voortaan alle
bewoners en medewerkers wekelijks preventief
te testen. Ook moeten medewerkers en bezoekers te allen tijde een mondkapje dragen als er
in de regio veel besmettingen zijn.

In de maand september zullen wij nog geen
activiteiten organiseren voor mensen van
buitenaf. Ook blijven de restaurants voor hen
nog gesloten.

Op dit moment wordt er regionaal en in overleg
met de GGD en het RIVM gekeken hoe dit
nieuwe beleid kan worden uitgevoerd. Zodra
daarover meer duidelijkheid is, zullen wij het
nieuwe beleid gaan volgen.

Bloemswaard en Maronia
In Bloemswaard en Maronia zijn er tot op heden
geen besmettingen met het coronavirus geconstateerd.

bezoek
Met ingang van heden vindt er in Bloemswaard
geen triage meer plaats en delen wij geen bezoekerspassen meer uit. Bezoekers moeten nog
wel aanbellen. Ook vragen wij bezoekers bij
binnenkomst hun handen te desinfecteren en
zich te registreren, zodat bij constatering van
een besmetting in het huis bron- en contactonderzoek kan plaatsvinden. Wij vertrouwen
op uw medewerking hierin!
Tot op heden was bezoek in Bloemswaard mogelijk tot 19:00 uur. Vanaf vandaag laten wij
deze tijdsbeperking los, zodat bezoekers op elk
gewenst moment – met maximaal twee personen
per bewoner tegelijk – op bezoek kunnen
komen.

activiteiten
Inmiddels zijn wij weer begonnen met het organiseren van groepsactiviteiten voor onze bewoners, uiteraard met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel.

Parkwijk

In Maronia heeft een van de bewoners van de
koopappartementen, tevens lid van onze cliëntenraad, het initiatief genomen om zelf ook
activiteiten te organiseren.

activiteiten
Vooralsnog blijven wij activiteiten vooral op
individuele basis aanbieden.

In Parkwijk zijn er geen nieuwe besmettingen
bijgekomen. Alle bewoners, met uitzondering
van vier bewoners van de afdeling groepswonen,
zijn uit isolatie.

Wel worden er af en toe kleinschalige activiteiten in de gangen op de afdelingen georganiseerd. Op de afdeling groepswonen vinden wel
activiteiten in groepsverband plaats.
Vanaf vandaag gaan onze medewerkers wandelingetjes maken met bewoners. Wij hopen dat
dat binnenkort ook weer mogelijk is voor bezoekers.
Met ingang van 7 september mogen bewoners,
die niet in isolatie zitten, weer gaan fietsen met
Fietsmaatjes. Ook gaan dan de huiskamers weer
open en kunnen bewoners daar gezamenlijk
eten en activiteiten doen. Hierbij zullen wij
strikt toezien op de anderhalve meter afstand.
Het restaurant blijft nog even gesloten. Deze
week nemen wij de tijd om de noodzakelijke
voorbereidingen te treffen om het restaurant
weer te kunnen openen voor bewoners.
bezoek
Vooralsnog verloopt de bezoekregeling in
Parkwijk voorspoedig. Hartelijk dank voor uw
medewerking! Wel wijzen wij u nog graag even
op de juiste wijze van inplannen van bezoek:
om een bezoekafspraak te maken kunt u op
doordeweekse dagen uitsluitend tussen 10:00
uur en 11:00 uur bellen naar ons secretariaat via
0252 576 590. Wilt u zo vriendelijk zijn ook uw
familieleden hiervan op de hoogte te brengen?
Met ingang van heden mogen bewoners en
bezoekers tijdens het geplande bezoek samen
naar het terras. Let op!: Ook op het terras zijn
bezoekers verplicht een mondkapje te dragen.
Vanaf 5 september is het mogelijk om in het
weekend tussen 11:00 uur en 19:00 uur op
bezoek te komen.
Zolang er besmettingen in Parkwijk zijn, acht
de GGD het niet verantwoord bezoekers naar de
appartementen te laten gaan. Wij bekijken de
stand van zaken dagelijks en streven ernaar zo
snel mogelijk weer bezoek in de appartementen
mogelijk te maken.

Omdat de bezoeken nu nog niet in de appartementen kunnen plaatsvinden en dat voor sommige mensen wat ongemakkelijk is, adviseren
wij bezoekers iets mee te nemen om een leuke
invulling te geven aan het bezoek. Denk daarbij
aan fotoalbums, vakantiefoto’s, spelletjes etc.
Voor het overige blijven de bezoekregeling,
triage en mondkapjesplicht nog ongewijzigd.
Volgende week besluiten wij hoe de bezoekregeling verder kan worden verruimd.
dagcentrum
Met ingang van 7 september gaat het dagcentrum in Parkwijk weer open. Alle belanghebbenden worden hierover persoonlijk geïnformeerd.
kapper, pedicure en fysiotherapeut
De kapsalon, pedicuresalon en fysiotherapiepraktijk in Parkwijk blijven in elk geval deze
week nog gesloten voor mensen van buitenaf.
Volgende week bekijken wij wanneer zij – onder
voorwaarden - ook voor externe klanten hun
deuren weer kunnen openen.

Tot slot
Wij bedanken iedereen voor zijn/haar inzet,
steun en feedback in de afgelopen periode. Alle
complimenten zijn een enorme steun voor onze
medewerkers en uw opmerkingen en klachten
een gratis advies voor verbetering!
Wij houden u op de hoogte! Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ons op via
0252 576 500 of info@hozo.nl.

