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Update
Helaas moeten wij u mededelen dat er in
Maronia bij drie bewoners en één medeweker
COVID-19 is vastgesteld. De betreffende
bewoners worden geïsoleerd verpleegd en de
medewerker is in thuisquarantaine.
Uiteraard is dat geen goed nieuws, maar vooralsnog ook geen reden tot paniek. Direct na
constatering van de besmettingen hebben wij in
kaart gebracht waar de bewuste bewoners en
medewerker zijn geweest en houden wij iedereen nauwlettend in de gaten. Op dit moment
zijn er geen andere bewoners en medewerkers
met symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen.

Maatwerk
Omdat Maronia vanwege de combinatie van
particuliere koopappartementen, sociale
huurwoningen en zorgappartementen een
bijzonder complex is, vraagt de huidige situatie
om een op maat gemaakte aanpak. Dat betekent
dat wij uitsluitend appartementen – en nadrukkelijk geen afdelingen of delen van het complex
– isoleren. Bewoners die niet besmet zijn, behouden daardoor zo veel mogelijk hun vrijheid.

Activiteiten
Alle groepsactiviteiten zijn per direct stopgezet
om een mogelijke verdere verspreiding van het
virus te voorkomen. Voorlopig bieden wij alleen
individuele activiteiten aan in de appartementen van onze bewoners.
Ook kunnen onze bewoners voorlopig niet gezamenlijk koffiedrinken en eten in de recreatiezaal.

De warme maaltijden bezorgen wij in de appartementen.

Bezoek
Omdat wij Maronia niet (gedeeltelijk) kunnen
sluiten, blijft ook bezoek gewoon mogelijk. Wij
gaan individueel met onze bewoners en hun
eerste contactpersoon in overleg over hoe zij
aan het bezoek vorm wensen te geven. Daarbij
zijn er drie opties mogelijk:
❖ bezoek blijft mogelijk volgens de huidige
regels (maximaal drie bezoekers per dag,
registratie ten behoeve van bron- en contactonderzoek en gebruik mondkapje gedurende
het gehele bezoek);
❖ minder bezoek;
❖ geen bezoek gedurende een periode van tien
dagen.
Onze bewoners kunnen samen met hun contactpersoon een keuze maken. Wel vragen wij hen
ons van hun beslissing op de hoogte te brengen,
zodat wij bewoners, die de komende tijd geen
of minder bezoek zullen ontvangen, extra aandacht kunnen geven.
Wij adviseren onze bewoners drukke plekken te
vermijden en niet met familie of vrienden mee
naar huis te gaan.

Behandelingen
Alle geplande behandelingen bij bewoners die
niet geïsoleerd worden verpleegd, gaan gewoon
door. In geval van spoed is behandeling altijd
mogelijk.

Thuiskappers
Ook voor thuiskappers geldt dat zij op afspraak
en met inachtneming van alle regels en richtlijnen bewoners, die niet geïsoleerd worden
verpleegd, kunnen blijven knippen.

Mondkapjes
Onze medewerkers, de bezoekers van onze bewoners, behandelaars en thuiskappers waren al
verplicht een mondkapje te dragen. Wij adviseren nu ook onze bewoners in elk geval in de
algemene ruimten een mondkapje te gebruiken.

Overige bewoners complex Maronia
De bewoners van de koopappartementen worden
door de Vereniging van Eigenaren van Maronia
van de huidige situatie op de hoogte gebracht.
Woonstichting Stek informeert de bewoners van
de sociale huurwoningen. Daarbij wordt iedereen verzocht in de algemene ruimten een mondkapje te dragen en voldoende afstand tot anderen te houden.

Tot slot
Wij vragen iedereen nadrukkelijk zich te houden
aan de geldende regels en de richtlijnen van het
RIVM en doen een dringend beroep op een ieders
eigen verantwoordelijkheid. Alleen zó kunnen
wij voorkomen dat het coronavirus zich verder
verspreidt.

Begin volgende week maken wij opnieuw de
balans op en bekijken wij of er aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn.
Wij houden u op de hoogte! Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Diana Stevens,
coördinator zorg Maronia, via 0252 576 500
of d.stevens@hozo.nl.

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

