Aan de naasten van onze bewoners
Beste mevrouw/meneer,
In ons land zijn er gelukkig nog maar weinig besmettingen en daardoor is de
bezoekersregeling versoepeld voor zorginstellingen als de onze die coronavrij zijn. Daar zijn
we geweldig blij mee. Vanaf heden kunt u uw naaste weer bezoeken op de eigen kamer, het
restaurant of de tuin, en samen naar buiten gaan.
Na de crisisweken meer rust
Voordat ik op de nieuwe situatie inga, wil ik stilstaan bij de voorbije crisisweken. Er is veel
gevraagd van iedereen. Van de bewoners, van u als familie, en van de zorgverleners. Er was
angst en verdriet: hoe moeilijk om dierbaren zo lang niet in het echt te zien en aan te raken!
Soms was er ook frustratie en boosheid. En niet alles verliep vlekkeloos. Als u behoefte voelt
om hier met ons persoonlijk op terug te kijken, dan sta ik hiervoor klaar, samen met een
zorgmanager, psycholoog en geestelijk verzorger. Voor een afspraak met een van ons kunt u
bellen of mailen: [contactgegevens]. We zijn blij dat we nu een nieuwe periode in kunnen
gaan, waarin we samen met u weer kunnen zorgen voor fijne dagen voor onze bewoners en
tegelijkertijd corona buiten de deur houden.
Richtlijnen
Het besmettingsrisico blijft in zorginstellingen als de onze groot. Onze bewoners zijn
gemiddeld kwetsbaarder voor besmetting en ze geven het makkelijk door aan elkaar,
bezoekers en zorgmedewerkers. Samen dragen we een grote maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Daarom zetten we er ons ervoor in om samen de coronarichtlijnen
goed na te leven:
- bij coronaverschijnselen thuisblijven en je laten testen;
- 1,5 meter afstand houden, en als het nodig is een mondkapje dragen op de daarvoor
voorgeschreven manier;
- handen vaak wassen;
- niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken.
Uw bezoek
Wij helpen graag om uw bezoek prettig en veilig te laten verlopen. Bij binnenkomst wordt u
daarom ontvangen door een medewerker die uw vragen beantwoordt en samen met u de
nodige voorzorgsmaatregelen doorneemt. Deze medewerker staat bij de bezoekersingang
voor u klaar op maandag t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek
voorlopig helaas nog niet mogelijk.
Corona informatiebijeenkomsten
We gaan ook informatiebijeenkomsten houden voor al uw vragen over de coronapreventie
in ons huis. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u ook wat we doen als er onverhoopt
binnen onze muren toch coronabesmetting is gekomen. U kunt zich aanmelden voor een van
de bijeenkomsten in ons restaurant of voor een van de onlinebijeenkomsten.
[aanmeldgegevens]
Slotwoord…

