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Update
Allereerst wensen wij iedereen een heel gelukkig, maar vooral ook gezond 2021! Met de start
van de landelijke vaccinatie hopen wij dat dat
laatste wat corona betreft in elk geval weer een
stukje dichterbij komt.

Daarom worden eerst verpleeghuis-, thuiszorgen ziekenhuismedewerkers (IC en corona-afdeling) en de huisartsen gevaccineerd. Zoals het
er nu naar uitziet, zijn daarna de verpleeghuisbewoners aan de beurt.

Stand van zaken

Zodra bekend is wanneer onze bewoners gevaccineerd kunnen gaan worden, ontvangen zij
en/of hun eerste contactpersoon een brief met
meer informatie over het vaccineren en het al
dan niet geven van toestemming daarvoor.

Helaas is er in de afgelopen periode bij een aantal van onze medewerkers COVID-19 vastgesteld.
Met name in Maronia heeft dat geleid tot ziekteverzuim en preventieve quarantaine van bewoners. Zowel in Maronia als in Parkwijk is ook een
bewoner positief getest. Door tijdig en adequaat
ingrijpen, lijkt het coronavirus zich niet verder
te hebben verspreid. Uiteraard is het heel vervelend dat wij extra maatregelen hebben moeten nemen, met name voor degenen die (weer)
in quarantaine moeten. Echter, de maatregelen
zijn noodzakelijk om verspreiding van het virus
tegen te gaan. Wij vertrouwen dan ook op uw
begrip hiervoor.

Activiteiten en restaurants
Helaas kunnen wij tot op heden nog geen activiteiten organiseren voor mensen van buiten onze
woonzorgcentra. Ook kunnen wij in onze restaurants nog geen mensen van buitenaf ontvangen.
Bewoners en hun bezoekers zijn wij wel van harte welkom.

Vaccinatie bewoners
Aanvankelijk zouden de verpleeghuisbewoners
als eerste gevaccineerd worden. Om logistieke
redenen is dat echter niet mogelijk.

Vaccinatie medewerkers
De eerste vaccinatieronde voor onze medewerkers start volgende week. Dat is dus iets eerder
dan verwacht.

Vrijwilligheid
Vaccineren tegen het coronavirus is geheel vrijwillig. Iedereen - dus ook u en onze medewerkers - is vrij om zelf een keuze te maken. Het is
echter van belang dat zo veel mogelijk mensen
zich laten vaccineren. Als veel mensen beschermd zijn door het vaccin (minimaal 65%) kan
het leven voor iedereen op termijn weer wat
normaler worden. Wij raden iedereen dan ook
aan zich te laten vaccineren als de mogelijkheid
zich voordoet.
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.

