Coronanieuws
15 september 2020

Update
Vandaag hebben wij na lange tijd alleen maar
goed nieuws te melden!
De afgelopen dagen zijn er binnen onze locaties geen nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat betekent dat wij de volgende
stap kunnen zetten in de ingezette, gefaseerde versoepeling van de maatregelen.

Bloemswaard
In Bloemswaard is per 10 september de mondkapjesplicht opgeheven. Desgewenst mogen
bewoners, bezoekers en medewerkers wel een
mondkapje blijven dragen. Deze zijn verkrijgbaar bij de entree.

Parkwijk
Op 14 september is in Parkwijk de laatste bewoner, die geïsoleerd werd verpleegd op de afdeling groepswonen, uit quarantaine gegaan. Dat
betekent dat ook deze bewoners weer vrij kunnen bewegen en bezoek mogen ontvangen volgens de bezoekregeling.
bezoek
Met ingang van 16 september mogen alle bewoners van Parkwijk, dus ook die van de afdeling groepswonen, weer bezoek ontvangen in
hun appartement of kamer. Ook mogen alle
bewoners weer een wandelingetje maken met
bezoek.
De belangrijkste regels op een rij:

❖ Bezoek is welkom van maandag tot en met
zondag;

❖ Bezoekers moeten via 0252 576 590 een aankomsttijd inplannen tussen 11:00 uur en
19:00 uur, maar mogen blijven zolang zij
zelf willen;
❖ Bij de ingang van Parkwijk vindt triage plaats
en ontvangen bezoekers een bezoekerspas;
❖ Bezoekers zijn verplicht een mondkapje te
dragen gedurende het gehele bezoek, ook
buiten (eigen mondkapjes zijn niet toegestaan);
❖ De bezoeker desinfecteert zijn/haar handen
bij binnenkomst, na elk fysiek contact en bij
vertrek;
Let op!: Wij willen de anderhalvemetermaatregel zo veel mogelijk handhaven en
daarom fysiek contact tot een absoluut
minimum beperken. Wij begrijpen echter
heel goed dat u uw dierbare na zo’n lange
tijd graag even wilt vasthouden of aanraken
en zullen dat dan ook niet actief tegengaan. Wel vragen wij u nadrukkelijk om te
allen tijde uw mondkapje op te houden en
na elk fysiek contact uw handen te desinfecteren.
❖ Bezoek gaat vanaf de ingang rechtstreeks
volgens de aangegeven looproute naar het
appartement of de kamer van de bewoner;
❖ Per bezoekmoment is één bezoeker per bewoner toegestaan;
❖ Bezoekers houden zich te allen tijde aan de
op de locatie geldende regels en de richtlijnen van het RIVM en volgen de instructies
van onze medewerkers op.

wandelen
Met ingang van heden mogen bewoners weer
zelfstandig naar buiten, mits zij zich aan de
volgende voorwaarden (kunnen) houden:
❖ Meld uw vertrek en terugkeer bij de gastvrouw, ook als u met bezoek gaat wandelen;
❖ Desinfecteer uw handen bij terugkomst;
❖ Houd anderhalve meter afstand tot anderen;
❖ Vermijd drukke plekken;
❖ Ga nergens naar binnen.
Wij raden onze bewoners nadrukkelijk af om
naar supermarkten, andere winkels of de kapper, pedicure etc. in de wijk te gaan. Ook mogen zij nog niet bij familie of vrienden thuis
komen.
Let op!: Vanwege de grote stap die wij nu
zetten in het versoepelen van de maatregelen, doen wij een extra beroep op een ieders
eigen verantwoordelijkheid en medewerking.
Wij doen er alles aan om de veiligheid van
onze bewoners, medewerkers en bezoekers,
te waarborgen en proberen daarbij zo veel
mogelijk recht te doen aan alle wensen en
behoeften. Ieder van ons heeft daarin een
groot aandeel. Het niet respecteren van de
regels kan ertoe leiden dat wij ons genoodzaakt zien de maatregelen opnieuw aan te
scherpen. Uiteraard gaan wij ervan uit dat
het zover niet hoeft te komen.
behandelingen
Ook op de afdeling groepswonen, worden vanaf
deze week de reguliere behandelingen weer opgestart.
kapper, pedicure en fysiotherapeut
Met ingang van 16 september mogen de kapper,
pedicure en fysiotherapeut in Parkwijk weer
onbeperkt klanten van buitenaf ontvangen.

Quarantaineplicht
Nieuwe bewoners van Bloemswaard, Parkwijk en
Maronia moeten na hun verhuizing verplicht tien
dagen in quarantaine. Dat betekent dat zij gedurende tien dagen hun appartement niet mogen verlaten. Wel mogen zijn bezoek ontvangen.

Daarbij is het dragen van een mondkapje voor
zowel de bewoner als de bezoeker verplicht.
Ook bewoners die na een opname in het ziekenhuis terugkeren naar een van onze locaties,
moeten verplicht tien dagen in quarantaine.
Wij begrijpen dat de quarantaineplicht een vervelende maatregel is. Deze is echter landelijk
opgelegd, zodat ook wij ons daaraan moeten
houden. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Tot slot
Wij zijn ontzettend blij dat wij deze stappen
nu kunnen zetten. Het coronavirus blijft echter
grillig en onvoorspelbaar. Mocht het virus toch
weer de kop op steken binnen een van onze
locaties, dan zullen wij wederom maatregelen
moeten treffen. Daarbij zullen wij – geheel
afhankelijk van de situatie en omvang van het
aantal besmettingen - zo veel mogelijk maatwerk toepassen.
Wij houden u op de hoogte! Heeft u vragen of
bent u het ergens niet mee eens? Neem dan
contact op met Annet Leeman, coördinator
zorg Parkwijk, via a.leeman@hozo.nl of met
Martine van Dijk, klachtenfunctionaris, via
klachten@hozo.nl.

Basisregels
❖
❖
❖
❖
❖

Was uw handen vaak
Hoest en nies in binnenkant elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Schud geen handen
Houd minimaal 1,5 meter afstand

