Stichting Hospice Almere
Update Corona maatregelen voor de Meesterstraat:
Beste vrijwilligers,
Bijna is het zover en kunnen we inhuizen in de Meesterstraat!
Als alles klaar is, kunnen we beginnen met voorzichtige opname van nieuwe bewoners en gaan we
met een nieuwe organisatie voor de verpleging werken: Buurtzorg.
En met een nieuwe coordinator: Petra van Kerkwijk.
Alle vernieuwingen en veranderingen zullen best even wennen zijn, vandaar dat we langzaam aan
met nieuwe bewoners beginnen eerst met 1-2 en als alles onder controle is kunnen we uitbreiden.
Ook zijn alle Corona maatregelen geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe locatie.
Op onze website www.hospicealmere.nl vind je binnenkort bij “Nieuws” vragen en antwoorden van
de VPTZ over Coronamaatregelen.
Vooralsnog gaan alle maatregelen die we eerder in de Bunuellaan genomen hebben, onverkort door:
Voor vrijwilligers:


Bij binnenkomst direct zorgvuldig je handen desinfecteren bij de paal bij de ingang



Was je handen regelmatig, tussen bewoners kontakten in, vóór en na activiteiten in de
keuken, bij verlaten van de po-spoelruimte, etc.



Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog



Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna direct weg



Schud geen handen



Gebruik handschoenen en alcohol gel die op de kamers aanwezig zijn



Bij verschijnselen, hoesten, verkoudheid, koorts, direct telefonisch afmelden bij de
coordinator 06 16 24 98 78. En bel de GGD voor een Coronatest. Volg daarbij de
aanwijzingen zoals deze staan bij pnt 4 van de VPTZ vragen en antwoorden lijst.

Voor bezoekers gelden nog steeds de volgende maatregelen:


We vragen om hooguit met 2 personen tegelijk op bezoek te komen.



Bezoek moet bij binnenkomst direct zorgvuldig de handen desinfecteren bij de zuil bij de
ingang.



We vragen bezoek rechtstreeks naar de kamer te gaan onder begeleiding van een vrijwilliger
en na het bezoek weer rechtstreeks naar buiten. Hierdoor ontstaat een minimaal
infectierisico.



Bezoek wordt niet toegelaten in de huiskamer, zij verblijven bij voorkeur op de kamer van de
bewoner.



Vraag na of de bezoeker in de afgelopen periode contact heeft gehad met iemand met de
symptomen hoesten, benauwdheid en koorts, zo ja, dan is het dringende advies om niet op
bezoek te komen. Is dit bezoek onoverkomelijk, neem dan contact op met de coordinator
(mobiel 06 16 24 98 78), om samen tot een goede afspraak te komen zodat we de juiste
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maatregelen kunnen nemen.


Familie overleg met zorgverleners zo veel mogelijk ( bij mooi weer) buiten op het terras laten
plaatsvinden of in de stilteruimte, maar dan horen alle aanwezigen een mondkapje te
dragen.

We hopen op deze manier het Corona risico tot een minimum te beperken.
Als jullie vragen hebben kunnen jullie gewoon de telefoon van het coördinatieteam bellen.
Alleen samen kunnen we Corona de baas!
Voor de planning voor het inhuizen zal Astrid de zaken regelen en informatie met jullie delen en
waarschijnlijk ook een beroep op jullie doen voor extra handjes.
We houden jullie van verder ontwikkelingen op de hoogte, maar
Stay Safe!
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