INFORMATIE VOOR NIEUWE BEWONERS
Kesteren, november 2021
Geachte heer/mevrouw,
U staat voor een verhuizing naar het Anker, een spannende periode waarin waarschijnlijk veel
vragen bij u opkomen. Met behulp van deze brief willen wij u informeren over de gevolgen
die het Coronavirus heeft voor uw opname en verblijf in het Anker.
In de week voor uw verhuizing vragen wij u en uw huisgenoten terughoudend te zijn met
sociale contacten en de 1.5 meter afstand zo veel mogelijk te houden. Op deze manier
beperkt u de kans op een evt. besmetting. Op de dag voor verhuizing, aan het einde van die
dag, vragen wij u een zelftest te doen. Als de uitslag negatief is kan uw verhuizing doorgaan.
Is deze test positief dan wordt de verhuizing uitgesteld totdat u weer herstelt bent. Mocht het
afnemen van de test thuis niet lukken dan wordt deze test direct na verhuizing afgenomen.
Na uw verhuizing moet u helaas de eerste 6 dagen in quarantaine, dit betekent dat u deze
dagen op uw kamer moet blijven en niet naar de huiskamer of andere gezamenlijke ruimten
mag. U mag evt. wel even naar buiten. Op de 5e dag wordt u opnieuw getest. Als deze test
negatief is mag u uit quarantaine. Deze quarantaine is nodig voor de veiligheid van de andere
bewoners.
Helaas is het activiteitenaanbod in het Anker op dit moment beperkt, er vinden geen centrale
activiteiten in de Hof plaats. Ook de winkel is dicht. Gelukkig hebben we op elke afdeling een
huiskamer waar u samen met andere bewoners bij elkaar kunt komen. Daar kan ook
gezamenlijk gegeten worden en worden activiteiten aangeboden.
Binnen het Anker hanteren we strikt de 1.5 meter afstand, we vragen u en uw bezoek zich hier
nadrukkelijk aan te houden!
Bezoek is in principe welkom, volgens de op dat moment geldende afspraken. Voor de actuele
bezoekersregeling
willen
wij
u
verwijzen
naar
de
website:
https://ankerkesteren.nl/informatie-coronavirus-voor-bezoekers-en-overige-betrokkenen.
Belangrijk is wel dat bezoekers geen klachten hebben van verkoudheid, hoesten en of koorts,
dan dienen bezoekers thuis te blijven. Bezoekers dragen een mondmasker in het gebouw en
houden 1.5 meter afstand van anderen en van u.
Hoewel we van harte hopen dat u hier voor langere tijd mag wonen, willen we wel wijzen op
het feit dat na overlijden opbaren in het Anker niet mogelijk is. Dit omdat met veel bezoek de
veiligheid van de andere bewoners in het geding komt. We hopen op uw begrip hiervoor.

We kunnen ons voorstellen dat u nog andere vragen heeft, u kunt deze altijd stellen aan de
zorgadviseurs of na opname aan uw Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden (EVV). We wensen
u tot slot een goede periode toe in het Anker!

Met vriendelijke groet,

De heer D. van Bodegraven
Bestuurder

