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Maatregelen coronavirus

Geachte cliënt, eerste contactpersoon,
De overheid heeft donderdag verscherpte maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland
afgekondigd. Het team monitoring en preventie coronavirus van Lelie zorggroep heeft kort daarna overleg
gehad wat deze maatregelen voor onze organisatie betekenen. In deze brief informeren we u over deze
maatregelen die ten minste gelden voor de periode tot en met 31 maart aanstaande.
Bezoek van onze locaties
In heel het land moeten we de komende periode bezoek aan ouderen en kwetsbare personen zoveel mogelijk
beperken. We vragen u daarom de komende periode (tot en met 31 maart) af te zien van uw bezoek. Ook
vragen we u dit verzoek te delen met eventuele andere naasten van onze bewoners. We snappen dat er
situaties zijn, waarin beperkt bezoek zeer gewenst is. We vragen u in dat geval te bellen met de locatie. Vraag
naar de locatiemanager, teamleider of dienstdoende arts voor toelichting en afspraken voorafgaand aan uw
bezoek. De locaties zijn voor bezoek gesloten en alleen door medewerkers en mensen met toestemming te
bezoeken. We vragen hierin om uw begrip.
Restaurants
Om onze cliënten zoveel mogelijk te beschermen, zullen ook de restaurants niet open zijn voor bezoekers
buiten de locatie. Voor de bewoners van de locatie blijft het mogelijk hier te eten. We verzoeken hen hierbij
zich zoveel mogelijk over de ruimte te verspreiden.
Activiteiten cliënten
Alle niet noodzakelijke groepsactiviteiten voor cliënten worden tijdelijk stopgezet. Denk daarbij aan de
weeksluiting, de bingo of de bridgeclub. De activiteiten binnen de huiskamers zullen wel doorgaan. De
dagbesteding en dagbehandeling voor cliënten van buiten onze locaties gaan tot nader order wel door. We
vinden dit een noodzakelijke voorziening voor onze cliënten. Bij geringe verkoudheidsklachten vragen we u
wel thuis te blijven uit voorzorg.
Richtlijnen medewerkers
In het hele land wordt mensen gevraagd thuis te blijven bij verkoudheidsklachten. Voor zorgpersoneel geldt
dit niet, zegt de overheid, omdat dit werk niet gemist kan worden door onze cliënten. Bij lichte
verkoudheidsklachten vragen we onze medewerkers conform de richtlijn van de RIVM naar het werk te
komen. Mochten zij daarnaast koorts hebben, dan moeten zij wel thuis blijven.
Contact op afstand
We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen die we moeten nemen erg vervelend kunnen zijn. Met name
voor onze cliënten die de komende periode weinig tot geen bezoek zullen ontvangen. Maar ook voor u als
naaste die hierdoor een periode niet op bezoek kan bij uw familielid of kennis. We zullen proberen alle
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creatieve middelen die tot onze beschikking staan in te zetten om contact mogelijk te maken. Denk daarbij
aan familienet of wellicht een beeldverbinding. Of stuur een kaartje of foto, dan delen we die graag met uw
relatie in ons huis. Heeft u zelf ideeën hiervoor, deelt u die dan vooral met de eerste contactpersoon.
We hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer en actuele informatie over onze
maatregelen met betrekking tot het coronavirus verwijzen we u naar www.leliezorggroep.nl/coronavragen.
Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, mail dan naar coronavragen@leliezorggroep.nl of stel de vraag via
uw aanspreekpunt op onze locatie.
Met vriendelijke groet,
Namens de commissie monitoring en preventie coronavirus,

Hendrik Jan van den Berg
Raad van Bestuur
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