Nieuwsbrief
Haren, 23 februari 2021
Geachte bewoners en contactpersonen,
Middels deze nieuwsbrief informeer ik u over het volgende. Vandaag heeft de huisarts van
een bewoonster van de tweede etage ons laten weten dat mevrouw positief is getest.
Wij hebben de situatie rondom mevrouw in kaart gebracht en onze maatregelen afgestemd
met de GGD.
1. De klachten bij mevrouw zijn vastgesteld afgelopen maandag. Dat betekent dat zij vanaf
afgelopen zaterdag besmettelijk was.
2. We hebben vastgesteld dat zij sinds zaterdag niet in contact is geweest met andere
bewoners.
3. Alle medewerkers in de directe zorg werken al enige tijd met FFPII-mondkapjes.
Daarnaast worden alle hygiëneregels toegepast. Vanaf het signaleren van de klachten van
mevrouw werken medewerkers in volledige bescherming, dat wil zeggen naast
mondkapje en handschoenen dragen zij ook een schort met lange mouwen.
4. De medewerkers die afgelopen weekend mevrouw hebben verzorgd, blijven thuis en zij
laten zich op de vijfde dag testen. Volgens de richtlijnen van de GGD is dit niet nodig,
maar wij kiezen voor extra zorgvuldigheid.
5. Mevrouw wordt vanaf heden volledig beschermd verpleegd door het vaste locatieteam.
Het locatieteam zorgt voor eten en drinken, schoonmaak en afvalverwijdering. Dat
betekent dat er slechts een beperkt aantal collega's op haar appartement komt.
6. Bij het verlaten van het appartement van mevrouw, blijven de gedragen
beschermingsmiddelen in het appartement, ter voorkoming van verspreiding van de
besmetting.
7. Uit voorzorg sluiten we het restaurant en zetten alle activiteiten stop. Medewerkers van
de keuken inventariseren bij de bezoekers van het restaurant de wensen omtrent eten en
drinken.
8. De bezoekregeling blijft ongewijzigd, namelijk maximaal twee vaste bezoekers per week,
één bezoeker per dag. Wel zal onze bezoekregisseur bij binnenkomst nadrukkelijker een
gezondheidscheck doen.
We vinden het natuurlijk ontzettend jammer dat we deze besmetting hebben moeten
vaststellen, in de eerste plaats voor mevrouw zelf. We hebben snel na constatering van
klachten de besmetting vastgesteld en maatregelen kunnen nemen. Op deze manier
verwachten we de besmetting in de hand te kunnen houden.
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De GGD heeft ons laten weten dat de tweede vaccinatieronde voor bewoners die morgen en
overmorgen is gepland, door kan gaan.
Wellicht heeft u vragen of opmerkingen. Aarzel niet en stel ze gerust. Zodra zich nieuwe
ontwikkelingen voordoen zullen wij u direct informeren.
Met vriendelijke groet,
Dineke Katerberg
directeur-bestuurder
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