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Update
Onze vorige coronanieuwsbrief dateert alweer
van begin november. De hoogste tijd dus om u
weer op de hoogte te brengen van de actuele
stand van zaken binnen onze woonzorgcentra!

Besmettingen
Binnen onze locatie komt het zo nu en dan voor
dat een medewerker of bewoner onverhoopt positief wordt getest op COVID-19. Gelukkig blijft
het bij een enkele besmetting en lijken wij de
situatie op dit moment goed onder controle te
hebben. Hartelijk dank voor uw bijdrage daaraan!
Wij verzoeken iedereen nadrukkelijk zich aan de
regels en richtlijnen te blijven houden. Alleen
zó kunnen wij het coronavirus buiten de deur
houden.

Bezoek
In al onze woonzorgcentra mogen bewoners,
die niet in isolatie zitten, conform de landelijke
richtlijnen maximaal drie bezoekers per dag
ontvangen en maximaal twee tegelijkertijd.
Helaas hebben wij moeten constateren dat niet
iedereen deze regel in acht neemt.
Graag benadrukken wij dat het voor de veiligheid en gezondheid van onze bewoners, maar
ook voor die van onze medewerkers en hun familieleden, van belang is dat iedereen zich aan
deze maatregel houdt. Wij verzoeken u dan ook
vriendelijk met uw familieleden, vrienden en
kennissen goed af te stemmen wie op welke dag
op bezoek komt.

Testen
Indien een van onze bewoners klachten heeft
die zouden kunnen wijzen op besmetting met
het coronavirus, dan wordt de betreffende
bewoner zo snel mogelijk getest. Wij informeren
altijd de eerste contactpersoon en de huisarts of
specialist ouderengeneeskunde hierover.
In afwachting van de uitslag moet de bewoner
preventief in isolatie. Dat betekent dat hij/zij
het appartement niet mag verlaten, geen bezoek mag ontvangen en verzorgd wordt door
medewerkers met alle voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, spatbrillen, handschoenen en schorten).
Wij realiseren ons heel goed dat dit een zware
maatregel is. Toch is deze noodzakelijk ter
bescherming van de overige bewoners, onze
medewerkers en bezoekers. Wij vertrouwen op
uw begrip hiervoor.

Meestal is de uitslag van de test de volgende
dag al bekend. Als de uitslag negatief is, mag de
bewoner weer uit isolatie. Is de uitslag positief,
dan wordt de isolatiemaatregel voortgezet. In
alle gevallen is het aan het oordeel van de behandelend arts wanneer de isolatie kan worden
opgeheven. Uiteraard houden wij de eerste contactpersoon hiervan op de hoogte.

Quarantainebeleid
Met ingang van 1 december 2020 wordt het
landelijk quarantainebeleid aangepast.

Nu is het zo dat mensen die in quarantaine zitten verplicht tien dagen thuis moeten blijven.
Vanaf 1 december kunnen deze mensen, als zij
geen coronagerelateerde klachten hebben, al na
vijf dagen worden getest. Als de uitslag negatief
is, mag de betreffende persoon direct uit quarantaine.
Ook wij zullen dit nieuwe beleid vanaf 1 december volgen.

Feestdagen
Het einde van het jaar is in zicht en de feestdagen staan voor de deur. Voor iedereen zullen
de feestdagen er dit jaar anders uitzien dan gebruikelijk, ook voor onze bewoners. Omdat wij
het wel belangrijk vinden dat onze bewoners de
feestdagen op een leuke en gezellige manier
kunnen doorbrengen, organiseren wij op en rond
sinterklaas, kerst en oud en nieuw allerlei kleinschalige, feestelijke activiteiten, passend binnen de coronamaatregelen. Uiteraard verklappen wij nog niet wat wij precies gaan doen!
Ook hebben wij besloten om de kerstdiners voor
de bewoners van Bloemswaard, Parkwijk en
Maronia in december gewoon te laten doorgaan.
Dit jaar is het echter helaas niet mogelijk dat
zij daarbij familie of andere gasten uitnodigen.
Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.
Dit jaar kunnen wij helaas ook voor andere
mensen van buitenaf, zoals de cliënten van Zorg
Thuis, de gasten van het Open Eettafelproject
en het Avondrestaurant, de leden van de HOZO
Servicepas en de bewoners van de koopappartementen in Maronia, geen kerstdiners verzorgen.
Wij hopen dat wij voor hen in de loop van volgend jaar, als de situatie dat weer toelaat, iets
anders kunnen organiseren.
Hoewel wij begrijpen dat bewoners en hun
familie en vrienden graag samen de feestdagen
willen doorbrengen, adviseren wij onze bewoners nadrukkelijk niet naar familie of vrienden
te gaan, zéker gezien het feit dat er landelijk en
regionaal nog steeds een flink aantal besmetingen per dag wordt gemeld. Uiteraard kunnen
wij een bezoek aan familie niet verbieden.

Wij begrijpen dat ons advies voor velen een
teleurstelling is, maar toch vragen wij u om uw
begrip en medewerking. Immers, gevaar voor de
gezondheid en veiligheid van velen mag niet het
gevolg zijn van gezellige feestdagen voor enkelen.

Tijdens de feestdagen is bezoek in de appartementen – uiteraard met inachtneming van alle
regels en richtlijnen – gewoon mogelijk en ook
van harte welkom!
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.

