Kesteren, 8 november 2021

Betreft: informatie omtrent Corona besmettingen

Beste heer/mevrouw,

Door middel van deze brief willen wij u informeren over de situatie in het Anker. Helaas zijn
we in de afgelopen weken geconfronteerd met een flinke uitbraak van het Coronavirus
onder bewoners en medewerkers.
Over de bewoners
Gelukkig zien we dat het aantal besmettingen bij bewoners iets lijkt te stabiliseren. Reden
tot dankbaarheid! Ook zijn er nog enkele afdelingen waar tot nu toe geen besmettingen zijn.
Tegelijk is er nog veel zorg over een aantal bewoners, omdat zij ernstig ziek zijn. Helaas zijn
er ook bewoners gestorven aan de gevolgen van een besmetting met Corona. We leven mee
met de nabestaanden.
Over de medewerkers
Ook een deel van onze medewerkers is besmet. Gelukkig lukt het tot op heden om de
personele bezetting rond te krijgen. Dit heeft mede te maken met de flexibiliteit en
bereidheid van de medewerkers die niet ziek of weer hersteld zijn, we zijn hier erg dankbaar
voor.
Genomen maatregelen
Om het aantal contacten binnen het Anker en Avondrust te beperken en daarmee de kans
op verdere verspreiding van het virus zijn de volgende maatregelen genomen:
- Het gebruik van de huiskamer door bewoners is beperkt omdat we zien dat de
verspreiding van het virus voornamelijk via de huiskamers lijkt te verlopen. Dit
betekent dat de bewoners verspreid over de dag van de huiskamer gebruik kunnen
maken;
- Het bezoek is teruggebracht naar 2 vaste bezoeker per dag (per bewoner), dit geldt
voor alle bewoners. Voor bewoners in de stervensfase geldt een aangepaste regeling;
- Het is niet meer de bedoeling dat bewoners naar gelegenheden buiten het Anker
gaan (zoals de een verjaardag, de winkel of andere activiteiten). Wel mag er nog
buiten gewandeld worden mits de bewoner niet in quarantaine of isolatie is;
- Alle bijeenkomsten van medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers die tot en met
D.V. 17 november gepland staan gaan niet door of worden digitaal gehouden;

Inzet vrijwilligers
De inzet van de vrijwilligers is sterk beperkt in de afgelopen periode. Dit heeft te maken met
de risico’s die er zijn bij een besmetting. Tegelijkertijd zien we dat de bewoners behoefte
hebben aan extra aandacht en dat de collega’s van de zorg de handen vol hebben. De teams
maken zelf de afweging of er nog vrijwilligers ingezet kunnen worden op de afdeling en waar
dit veilig kan. Uiteraard kunt u vervolgens zelf bepalen of u dit ook daadwerkelijk wilt doen
of dat u het risico te groot vindt en liever thuis blijft. Wij hebben daar alle begrip voor.
Op vrijdag 12 november is er een nieuwe persconferentie van de overheid gepland, in de
week daarna zullen wij nagaan wat daarvan de consequentie voor bovengenoemde
maatregelen zijn.
We worden op dit moment bijzonder stilgezet bij de kwetsbaarheid van onze gezondheid en
zelfs ons leven. Laten we voor en met elkaar bidden om geloof en vertrouwen dat God ons
leven leidt en ons daarin wil geven wat we nodig hebben. Wij wensen u heel veel sterkte toe
in deze moeilijke tijd.
Met vriendelijke groet,
Zorgcentrum Anker
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