Coronanieuws
11 december 2020

Update
Op 8 december heeft het kabinet weer een
persconferentie gegeven. Zoals inmiddels wel
verwacht, was er weinig goed nieuws te melden.
De stand van zaken bij ons:

Besmettingen
Binnen onze locaties komt het nog steeds af en
toe voor dat een medewerker, vrijwilliger of
bewoner onverhoopt positief wordt getest op
COVID-19. Tot op heden hebben wij verspreiding
van het virus binnen onze locaties weten te
voorkomen.
Omdat de besmettingscijfers landelijk weer
stijgen en de kerstdagen voor de deur staan,
drukken wij iedereen nogmaals op het hart zich
aan de regels en richtlijnen te blijven houden.
Alleen zó kunnen wij het coronavirus buiten de
deur houden.

Bezoek
Helaas biedt het kabinet ons geen mogelijkheid
het aantal bezoekers te verruimen. Ons huidige
bezoekbeleid blijft dus – ook tijdens de feestdagen – gehandhaafd. Dat betekent dat bewoners, die niet in isolatie zitten, maximaal drie
bezoekers per dag mogen ontvangen en maximaal twee tegelijkertijd. Stem dus goed met
uw familieleden, vrienden en kennissen af wie
wanneer op bezoek komt.
Wij adviseren onze bewoners nog steeds niet bij
familie of vrienden op bezoek te gaan, maar hen
- met inachtneming van het bezoekbeleid en de
richtlijnen - bij hen in het appartement uit te
nodigen.

Wij kunnen onze bewoners echter niet verbieden bij familie op bezoek te gaan en vinden dat
ook niet nodig. Wij gaan ervan uit dat iedereen
zich aan de regels en richtlijnen houdt en een
juiste risico-afweging zal maken, zowel voor
zichzelf als voor onze bewoners en medewerkers.

Quarantaine
Per 1 december is het landelijke quarantainebeleid aangepast. Echter, hierop is voor de
ouderenzorg inmiddels toch weer een uitzondering gemaakt. Het advies is dat voor verpleeghuisbewoners de quarantaineperiode tien dagen
blijft. Wij volgen dit advies. Voor zorgmedewerkers kan de quarantaine in sommige gevallen
wel na vijf dagen worden opgeheven.
Omdat de regels regelmatig worden aangepast
of soms ook anders worden uitgelegd, zal ons
crisisteam elke situatie individueel bekijken en
per situatie besluiten wanneer de quarantaine
kan worden opgeheven.
Vaccinatie
Nog niet alles rondom de coronavaccinatie is
duidelijk. Wel staat inmiddels vast dat medewerkers van verpleeghuizen als eerste voor het
vaccin in aanmerking komen. Daarna volgen de
bewoners. Door de vaccinatie van medewerkers zijn de bewoners echter al wel deels beschermd. Let wel: vaccineren kan alleen op
vrijwillige basis. Niemand kan tot vaccinatie
worden verplicht, dus ook onze cliënten en
medewerkers niet.

Wanneer er uiteindelijk gestart kan worden met
vaccineren hebben wij niet in de hand. Hiervoor
zijn wij afhankelijk van het beleid dat de GGD
in onze regio gaat voeren. Zodra hierover meer
bekend is, laten wij u dat uiteraard weten.
Wij houden u op de hoogte! Heeft u vragen of
bent u het ergens niet mee eens? Neem dan
gerust contact met ons op via info@hozo.nl of
klachten@hozo.nl.
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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

