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Update
Op 13 oktober heeft het kabinet opnieuw een
persconferentie gegeven, waarbij een gedeeltelijke lockdown is afgekondigd. Aan verpleeghuizen werden door het kabinet geen strengere
maatregelen opgelegd.

Bezoek

Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus neemt nog onverminderd toe. Dat is verontrustend, met name omdat de stijging van het
aantal besmettingen verband houdt met ons
eigen gedrag. Daarom moeten wij allemaal nóg
alerter zijn en ons nóg strikter houden aan de
basisregels en richtlijnen, zowel binnen als
buiten onze woonzorgcentra.

Ook bewoners van Maronia mogen maximaal
drie bezoekers per dag ontvangen. In verband
met de aard van het gebouw en de omvang van
de woningen mogen daar drie bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.

In deze nieuwsbrief zetten wij de actuele situatie in onze woonzorgcentra voor u op een rij.

Bloemswaard, Parkwijk en Maronia
In de afgelopen weken is een aantal medewerkers en bewoners getest. Alle uitslagen waren
negatief. Vooralsnog goed nieuws dus!
Wij blijven iedereen dringend verzoeken bij
klachten niet op bezoek te komen, de hygiënemaatregelen in acht te nemen, de anderhalvemetermaatregel zo veel mogelijk te handhaven
en fysiek contact tot een minimum te beperken.
Alleen zo kunnen wij het virus buiten de deur
houden.
Onze bewoners raden wij nog steeds nadrukkelijk af om naar familie en vrienden of winkels,
kappers et cetera in de wijk te gaan. Ook vragen
wij familieleden geen bewoners mee naar huis
te nemen.

Bewoners van Bloemswaard en Parkwijk mogen
maximaal drie bezoekers per dag, maar twee
bezoekers tegelijkertijd ontvangen. Kinderen
onder de 13 jaar worden hierbij niet meegeteld.

Mondkapjes
Op 30 september hebben wij een gedeeltelijke
mondkapjesplicht ingevoerd. Daarbij werd het
dragen van een mondkapje voor bezoekers vanaf
13 jaar verplicht gesteld gedurende het gehele
bezoek. Alleen als zij iets willen drinken of eten
en daarbij anderhalve meter afstand tot anderen houden, mogen zij het mondkapje even afzetten. Deze maatregel blijft ongewijzigd.

Let op!: Wij verzoeken alle bezoekers met
ingang van 15 oktober zelf een mondkapje
mee te brengen. Mocht een bezoeker zelf
geen mondkapje hebben, dan verstrekken wij
er een.
In tegenstelling tot nu zijn al onze medewerkers
– ook in de thuiszorg - met ingang van 15 oktober eveneens verplicht een mondkapje te dragen, ook als zij voldoende afstand tot anderen
kunnen houden. Zij mogen het mondkapje alleen afdoen als zij zitten (bijvoorbeeld op kantoor of tijdens het drinken/eten) en tenminste
anderhalve meter afstand houden tot anderen.
.

Het is medewerkers en vrijwilligers niet toegestaan zelf meegebrachte mondkapjes te dragen.
Behandelaars en kappers mogen dat wel, mits
deze aan de juiste eisen.

Testen
Bewoners met klachten, die passen bij COVID19, worden onmiddellijk getest door de huisarts
of een van onze verpleegkundigen. Medewerkers
met klachten kunnen nog steeds terecht bij
onze eigen teststraat.

Restaurants en activiteiten
Onze restaurants blijven open voor bewoners en
hun gasten. Ook gaan wij onverminderd door
met het organiseren van groepsactiviteiten voor
onze bewoners, uiteraard rekening houdend met
de maximaal toegestane groepsgrootte en de
anderhalvemetermaatregel.
Wij houden u op de hoogte! Heeft u vragen
of bent u het ergens niet mee eens? Neem
dan contact met ons op via info@hozo.nl of
klachten@hozo.nl.

Isolatie
Mocht een bewoner onverhoopt positief worden
getest, dan wordt hij/zij gedurende tenminste
veertien dagen geïsoleerd verpleegd.
Tijdens de isolatieperiode mag de betreffende
bewoner geen bezoek ontvangen, tenzij hij/zij
in de laatste levensfase zit. De bewoner en de
eerste contactpersoon worden persoonlijk over
de maatregel op de hoogte gebracht als isolatie
aan de orde is.

Quarantaine
Nieuwe bewoners en bewoners die na een opname terugkomen uit het ziekenhuis moeten tien
dagen in quarantaine. Gedurende die periode
mogen zij hun appartement niet verlaten. Wel
mogen zij bezoek ontvangen.
Let op!: Voor bewoners van afdeling De Tuinen
in Bloemswaard en de afdeling groepswonen in
Parkwijk geldt de quarantainemaatregel niet.
Dit in verband met de aard van hun problematiek en de beperkte omvang van de kamers.

Basisregels
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Blijf thuis bij klachten
Was uw handen vaak
Hoest en nies in binnenkant elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Schud geen handen
Houd minimaal 1,5 meter afstand
Draag een mondkapje in publieke
binnenruimten

