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Update
In aansluiting op de persconferentie van het
kabinet van 14 december, informeren wij u
hierbij over de consequenties binnen HOZO.

Bezoek
Het kabinet heeft een harde lockdown afgekondigd, met name om het persoonlijk verkeer en
het aantal onderlinge contactmomenten zo veel
mogelijk te beperken. Een van de maatregelen
is dat er vanaf heden nog maar twee personen
per dag op bezoek mogen komen. Alleen tijdens
de kerstdagen wordt dit aantal verruimd naar
drie per dag.
Wij volgen dit landelijke beleid. Dat betekent
dat bewoners, die niet in isolatie zitten, vanaf
vandaag maximaal twee bezoekers per dag mogen ontvangen. Zowel op 24, 25 als 26 december
mogen er drie mensen (kinderen onder de dertien jaar niet meegerekend) op bezoek komen,
maar maximaal twee tegelijkertijd.
Helaas hebben wij moeten constateren dat een
aantal mensen zich nu al structureel niet houdt
aan ons bezoekbeleid. Wij zien ons dan ook genoodzaakt opnieuw controle aan de deur in te
voeren. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking en verzoeken u dringend de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
Let op!: Vanwege het nog steeds toenemende
aantal besmettingen, zowel landelijk als in de
regio, adviseren wij onze bewoners des te nadrukkelijker niet bij familie of vrienden op bezoek te gaan.

Wij kunnen dat nog steeds niet verbieden, maar
doen een dringend beroep op een ieders eigen
verantwoordelijkheid. Denk aan de veiligheid en
gezondheid van uzelf en uw familie, maar ook
aan die van onze bewoners en medewerkers!

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers blijven van harte welkom.
Dat geldt ook voor de bezoekvrijwilligers. Let
op!: bezoekvrijwilligers tellen wel mee in het
maximaal aantal toegestane bezoekers per dag.

Kerstdiners
De geplande kerstdiners voor onze bewoners
laten wij gewoon doorgang vinden. Wel zullen
wij een aantal kleine aanpassingen in het programma doen. Zo wordt het kerstdiner voor de
bewoners van de vierde en vijfde etage van
Bloemswaard op de afdelingen geserveerd in
plaats van in het restaurant. Ook zullen niet alle
dienstdoende medewerkers mee-eten, maar
uitsluitend degenen die bewoners bij het eten
moeten ondersteunen. Daarnaast hebben wij de
live optredens geannuleerd. Uiteraard zullen wij
er alles aan doen om onze bewoners een zo
sfeervol mogelijk kerstdiner te laten beleven.

Kapper en pedicure
Vanaf heden zijn alle kap- en pedicuresalons
gesloten, zo ook die in Dienstencentrum Elsbroek en Parkwijk. De bewoners van Bloemswaard, Parkwijk en Maronia mogen voorlopig
ook geen thuiskappers en ambulante pedicures
ontvangen.

Uitsluitend in geval van spoed en na overleg met
de specialist ouderengeneeskunde kan er een
pedicure worden ingeschakeld.

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.

Fysiotherapie en overige behandelingen
De reguliere behandelingen van onder andere
de fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog
kunnen gewoon doorgaan.

Activiteiten
Alle (groeps)activiteiten gaan door zoals gepland, uiteraard met inachtneming van de geldende regels en richtlijnen.

Dagcentra
De dagcentra in Bloemswaard en Parkwijk blijven vooralsnog geopend.
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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

Fietsen
Fietsmaatjes heeft ons laten weten in elk geval
van 15 december tot en met 19 januari niet te
gaan fietsen, dus ook niet met onze cliënten.

Wij wensen u ondanks alle beperkingen
heel fijne en sfeervolle kerstdagen!

