Actuele informatie coronavirus
In navolging van de landelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben wij moeten besluiten
om per direct, op dinsdag 17 maart, al onze locaties te sluiten voor bezoek en vrijwilligers. Dat
betekent dat onze bewoners geen bezoek meer mogen ontvangen, een ingrijpende maatregel waar
we helaas niet onderuit komen. We hebben deze maatregel genomen om onze kwetsbare bewoners
en medewerkers te beschermen tegen verspreiding van het coronavirus. We vragen uw begrip voor
deze situatie.

Wat betekent dit?
Voor al onze locaties geldt alleen de toegang voor (zorg)medewerkers.
Vrijwilligers mogen niet naar de vestigingen van Kalorama komen.
Is bezoek noodzakelijk vanwege een terminale fase, dan is dit onder voorwaarden mogelijk. Wij
vragen u dit te bespreken met het zorgpersoneel van de afdeling.
Alle bewoners en familie worden hierover per brief geïnformeerd.
Onze medewerkers werken op dit moment heel hard om alle bewoners zo goed mogelijk te
verzorgen. Vooral nu bezoek niet meer mogelijk is en vrijwilligers hun bijdrage niet kunnen leveren,
zetten we een stapje extra om het voor onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.

Alertheid coronavirus
We zijn op dit moment dagelijks bezig om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,
we doen daarbij alles om onze kwetsbare bewoners en collega’s te beschermen. We werken samen
met de GGD en volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Onze medewerkers
Let op: Richtlijnen voor zorgmedewerkers wijken af van de richtlijnen voor andere Nederlanders.
Onze medewerkers en vrijwilligers worden door ons crisisteam via intranet en per e-mail via Het
Mailmomentje geïnformeerd.

Zorgmedewerkers moeten thuis blijven bij hoesten, verkoudheid en koorts (vanaf 38 graden)
Wij adviseren alle medewerkers dringend om privé je te houden aan de maatregelen zoals die voor
het hele land gelden. Dat houdt in dat je, sociale contacten zoveel mogelijk beperkt en
bijeenkomsten met grote groepen mensen mijdt. Gebruik vooral je gezonde verstand. Ga niet naar
plekken waar het risico op besmetting groter is.
Algemene adviezen blijven geldig
In zijn algemeenheid blijft natuurlijk gelden dat het belangrijk is te zorgen voor:

goede handhygiëne,
hoesten in de elleboog,
eenmalig gebruik van papieren zakdoekjes
géén handen schudden
Contact met onze bewoners
Wij communiceren individuele informatie over bewoners zoveel als mogelijk via het Cliëntenportaal.
Treedt er verandering op in de gezondheidstoestand van uw naaste dan nemen wij actief contact op
met de contactpersoon.

Vragen
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Veel voorkomende vragen en antwoorden hebben wij
voor u op een rijtje gezet. Zie veelgestelde vragen op deze website.

Houd onze website in de gaten voor actuele informatie en de ontwikkelingen rondom het
coronavirus bij Kalorama.
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