nr. 2 - 17 maart 2020
SVRZ nieuwsflits

´t Gasthuis- Borsele- De Blide- De Molenhof- De Redoute- Servicecentrum- Ter SchorreTholen- Ter Valcke- Veere- 't Verlaet- De Vurssche

Update SVRZ & coronavirus
Voorzorgsmaatregelen
SVRZ en andere Zeeuwse zorgorganisaties hebben allerlei maatregelen
genomen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.
Het blijft natuurlijk ook belangrijk om jezelf goed in de gaten te houden! Neem
je klachten serieus en controleer of je koorts hebt/krijgt. Voor medewerkers
en vrijwilligers geldt het advies: meet je temperatuur tweemaal daags op. Ook
is het belangrijk om jezelf zo min mogelijk te verplaatsen.
Inmiddels zijn en worden er medewerkers en cliënten van SVRZ getest of ze
besmet zijn met het coronavirus. We gaan niet communiceren over wie dat
zijn of waar ze werken. Dit doen we uit privacy oogpunt en ook om geen
onrust te veroorzaken. Uiteraard worden de direct betrokkenen uit het team
wel geïnformeerd. Medewerkers die minimaal 24 uur klachtenvrij zijn, kunnen
na besmetting weer komen werken.
Bezoekersregeling
De bezoekersregeling van cliënten is verder aangescherpt in overleg met
andere Zeeuwse zorgorganisaties. Vandaag komt er een nieuwe poster die
overal op een duidelijke prominente plek op de voordeuren wordt gehangen.
De poster heeft een dringend verzoek aan bezoekers; kom niet langs! Als het
echt noodzakelijk is om op bezoek te komen, dan mag 1 bezoeker per cliënt
langskomen per dag. Kinderen mogen niet op bezoek komen. Bezoekers met
klachten (koorts, niezen, hoesten of neusverkouden) mogen sowieso niet
komen. Aan de teamleiders op de woningen de taak om het bezoek in de
woning te doseren over de dag. Hierover krijgen ze een instructie van de
locatiemanager.
Bent u vrijwilliger bij SVRZ?
Het zijn ‘bijzondere’ tijden vanwege het coronavirus. Eén ding is zeker: de
inzet van vrijwilligers is en blijft hard nodig en wordt enorm gewaardeerd. Het

is uiteraard aan uzelf om te bepalen of u nog beschikbaar kan zijn als
vrijwilliger. Ook u moet uzelf in acht houden. Heeft u klachten (niezen,
hoesten, neusverkouden of koorts)? Blijf dan thuis tot u minimaal 24 uur
klachtenvrij bent. Bent u (tijdelijk) niet beschikbaar? Geef dit dan door aan de
vrijwilligerscoördinator. We blijven waar mogelijk vrijwilligers inzetten voor het
welzijn van onze cliënten. Wellicht op een iets andere manier dan u gewend
bent. We danken u nogmaals voor uw inzet en betrokkenheid.
Sluiting dagbehandeling en ontmoetingscentra
In gezamenlijkheid met overige ouderenzorgorganisaties is besloten om de
dagbehandeling en de ontmoetingscentra tijdelijk te sluiten. Deze sluiting is
vandaag, dinsdag 17 maart ingegaan. Op individuele basis wordt bekeken of
het nodig is dat bepaalde cliënten toch kunnen komen, als er in de
thuissituatie geen veilige oplossing kan worden gevonden.
Welzijnsactiviteiten
Welzijnsactiviteiten worden afgezegd. We zorgen ervoor dat er alternatieve
activiteiten in klein verband worden georganiseerd op de woningen.
Behandeling van SVRZ
Extramurale behandeling, zoals fysiotherapie en ergotherapie, gaat alleen
door als dat noodzakelijk is. Alle andere behandelingen worden uitgesteld.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de maatregelen die SVRZ neemt rondom het
coronavirus? Kijkt u dan op onze website bij het nieuws:
https://www.svrz.nl/over-ons/nieuws. Daar staat de meest actuele informatie.
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