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Geachte bewoners, contactpersonen, huurders en bezoekers van Aqua Viva,
Zoals in de nieuwsbrief van afgelopen vrijdag aangekondigd is het crisisteam gisteren 29 maart bij elkaar
gekomen om te kijken naar versoepelingen van de geldende Covid maatregelen.
Waarom versoepelingen binnen Aqua Viva terwijl daar landelijk in de laatste persconferentie niet tot
nauwelijks ruimte voor was?
Vandaag 30 maart hebben de bewoners met de huisarts als hoofdbehandelaar hun 2e vaccinatie
ontvangen. Daarmee zijn op een paar na, alle bewoners gevaccineerd. Datzelfde geldt voor het personeel.
Er wordt aangegeven dat een week na de 2e vaccinatie de bescherming het meest optimaal is. We
snappen dat met de Paasdagen voor de deur en het al langer leven met beperkingen, u allen zwaar valt.
Vandaar dat wij, mede na overleg met de artsen, toch al vanaf 1e Paasdag over willen gaan tot een aantal
versoepelingen.
Wat zijn die versoepelingen die ingaan vanaf 1e Paasdag 4 april?
Bezoek
- Vanaf die dag zijn er weer twee bezoekers per bewoner, per dag welkom. Die twee bezoekers
mogen tegelijkertijd komen of apart. Kinderen onder de 18 jaar worden als één bezoeker gezien.
- We laten het principe van twee vaste bezoekers per maand los. We zijn strikt in de twee
bezoekers per dag, maar per dag kunnen en mogen die twee bezoekers andere personen zijn.
Indien vanwege besmetting bron en contactonderzoek nodig is, zullen wij ons wenden tot de
eerste contactpersoon voor nadere informatie.
- We schaffen de sinds december jl., ingestelde bezoektijden weer af. Die twee bezoekers per dag
mogen komen wanneer zij willen. Natuurlijk hopen we dat u rekening houdt met eventuele
therapietijden , met de maaltijden en de rusttijden.
- Bewoners mogen weer op bezoek gaan bij familie, of vrienden en hoeven bij terugkomst niet
meer in quarantaine. We vragen u hierin wel dringend om u te houden aan de landelijke
richtlijnen van 1 bezoeker binnen een huishouden.
Activiteiten
We gaan het activiteiten aanbod weer wat verder uitbouwen en we gaan het aantal personen dat deel
kan nemen aan een activiteit afstemmen op de grootte van de ruimte waar de activiteit plaats vindt.
We gaan, vanuit veiligheidsoogpunt, nog niet over tot mengen van de diverse doelgroepen.
Concreet betekent dit :
- Bij een activiteit in de fysiotherapieruimte, de huiskamers op de 2e en 3e etage, de
activiteitenruimte gelegen in de Hof, mogen naast de begeleiding, maximaal 5 bewoners
aanwezig zijn.
- Bij een activiteit in de aula, mogen max 20 bewoners, huurders of medewerkers aansluiten. Dit
geldt naast een activiteit ook voor het koffiedrinken.
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Naast het Meer Bewegen Voor Ouderen en de schilderclub, gaan we de muzieksalon opstarten en
kijken we waar we met het mooie weer in aantocht, het wandelen kunnen uitbreiden. De
begeleiders hiervan, Joan, Lettie en Ineke zullen de bewoners hierover benaderen.
In de avond mag er weer met 5 personen gerecreëerd worden in de huiskamer op de 2e en de 3e
etage.
Vanaf dinsdag 6 april gaan we van 16.00-17.00 uur, voor de bewoners van Aqua Viva wekelijks
weer de filmmiddag opstarten. Hiermee komt de filmvoorstelling via het huiskanaal te vervallen.
Vanaf maandag 12 april vinden we het fijn om de huurders binnen Aqua Viva weer te mogen
verwelkomen voor een wekelijkse filmactiviteit van 15.00-16.00 uur.
Bij alle activiteiten geldt vol is vol. We rekenen hierin op uw begrip.

Wij hopen met u dat we in de loop van de tijd de versoepelingen nog verder uit kunnen bouwen, want we
snappen goed hoe belangrijk het voor een ieder is om weer terug te gaan naar “het nieuwe normaal”.
Wij hopen dat u begrijpt dat wij, naast het individuele belang een verantwoordelijkheid voor het
groepsbelang en voor de veiligheid van de aan onze zorg toevertrouwde bewoners hebben en daarom
soms bepaalde keuzes moeten maken. Contact met de “ongevaccineerde” buitenwereld blijft helaas de
grootste bron van besmettingen.
Vandaar dat we nogmaals willen benadrukken dat alle overige maatregelen gehandhaafd blijven:
- 1,5 meter afstand houden;
- Mondkapje dragen;
- Goed en regelmatig de handen wassen;
- Hoesthygiëne in acht nemen;
- Niet op bezoek komen bij klachten of als u in contact bent geweest met een verdacht of besmet
persoon.
Laten we er samen voor blijven gaan!
Rest mij u allen, mede namens het crisisteam, hele fijne Paasdagen toe te wensen.
Petra Elevelt, directeur Aqua Viva
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