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Geachte bewoners, familieleden en mantelzorgers 

 

Maandagavond is er een toespraak geweest van de minister waarnaar wij gister als 
organisatie een aantal wijzigingen hebben moet aanleveren in het beleid omtrent bezoekers 
in huis. Lang hebben we geluk gehad maar helaas moeten we vandaag een nieuwe 
mededeling met jullie delen. Gisteravond (15-12) hebben we het nieuws gekregen dat er 
een bewoner van afdeling PG 1 (de Hof, eerste etage), positief getest is op COVID-19. 
Vandaag kregen we het bericht dat er ook een bewoner van de afdeling PG 2 is besmet.Dit 
betekent dat er intern een aantal zaken in gang gezet zijn die wij graag met jullie willen 
delen. 
 
Eerder is jullie al het draaiboek doorgestuurd met daarin een aantal richtlijnen (zie bijlage). 
Ter verduidelijking en extra aanvulling willen wij via deze weg nog een aantal richtlijnen met 
jullie delen.  
 
De afdelingen op dit moment, PG 1 en PG 2 zijn gesloten voor bezoekers. Alle bewoners van 
PG 1 zijn vandaag getest op COVID-19. Op de afdeling PG 2 zijn nog niet alle bewoners 
getest. Op deze manier kunnen wij de beste zorg verlenen door bewoners te proberen 
elkaar niet te laten besmetten. Vanaf nu (16-12) geldt voor het hele gebouw, zowel PG als 
somatiek, 1 bezoeker per dag per bewoner en max. 2 verschillende personen gedurende 
de uitbraak van corona. Dit graag opgeven via Carenzorgt of bij de contactverzorgende.  
 
Vandaag zijn er ook meerdere testen uitgevoerd bij bewoners op PG 0. Omdat wij een 
stijging zien in het aantal verdachten van corona, hebben wij als organisatie ervoor gekozen 
om de tags (toegangssleutels tot het Hof gebouw) die 1ste contactpersonen van de PG 
hebben, te blokkeren. Het is dus nog wel mogelijk om als bezoeker langs te komen bij een 
verdachte maar niet besmette afdeling, maar willen wij hier graag wel zicht op hebben. Je 
dient je dus te melden bij de zorg. Mocht een bewoner verdacht zijn dan mag deze uiteraard 
geen bezoek ontvangen en wordt geïsoleerd verpleegt.  
 
Wij verzoeken de 1ste contactpersonen of zij, na het informeren door de teamcoach dat uw 
familielid of besmet is of op de besmette afdeling woont, de overige opgegeven familieleden 
die als vaste bezoekers vermeldt staan te informeren hierover zodat zij zelf kunnen kijken 
wanneer zij op bezoek geweest zijn en of eventuele quarantaine of testen nodig is. Op deze 
manier is dan het bron- en contactonderzoek gehouden. Mocht dit niet mogelijk zijn meldt 
dit dan bij de teamcoach zodat zij dit over kunnen nemen.  
 
Mocht u vragen hebben omtrent de coronamaatregelen en richtlijnen die niet via Carenzorgt 
gesteld worden, kunt u van maandag t/m zaterdag tussen 10.00 en 14.00 bellen naar de 
receptie; 024-352 9000. Zij verbinden u door naar de teamcoach of 
kwaliteitsverpleegkundige die op die dag aangesteld staat voor deze vragen.  
 
Tijdens bezoek, 1.5 meter afstand houden, mondkapje ophouden, alleen op de kamer van de 
bewoner. 


