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Update corona
Update situatie SVRZ
Goed nieuws van de dag: er zijn nieuwe testresultaten binnen van SVRZ medewerkers
en cliënten. Deze resultaten zijn allen negatief!
Zodra er op de woning waar jij werkt sprake is van besmetting van een cliënt dan wel een
collega, dan word je uiteraard direct op de hoogte gebracht. We treffen dan ook meteen
de juiste maatregelen. Daar mag je op vertrouwen!
ZorgThuis
SVRZ heeft op basis van richtlijnen RIVM een korte notitie opgesteld over hoe ZorgThuis
medewerkers om moeten gaan met PersoonlijkeBeschermingsMiddelen (PBM). Werk jij
in de ZorgThuis? Lees dan dit artikel aandachtig! Overigens mag jij als ZorgThuis
medewerker in de thuissituatie van cliënten ook eisen dat de landelijke richtlijnen worden
gehanteerd. Jij moet je werk kunnen uitvoeren met de sociale afstand in acht genomen.
Omgaan met gebruikte beschermingsmiddelen
Laten we samen zuinig omgaan met PBM. Daarom hebben we in Zeeland gezamenlijke
afspraken gemaakt over het recyclen van PBM. Instructie over hoe je deze materialen
recyclet krijg je als je in de situatie komt waarbij PBM moet worden ingezet.
Bezoekersregeling
De bezoekersregeling is onveranderd. Wil je weten wat er is afgesproken met de andere
zorgorganisaties? Kijk dan op ForUs bij de bezoekersinformatie.
Naar boven

Hartverwarmend
Zowel de cliënten als ook de medewerkers worden overladen met positieve aandacht
vanuit de Zeeuwse bevolking. We proberen daar zoveel als mogelijk aandacht aan te

schenken via social media.
In de nieuwsflits zullen we ook af en toe zo’n initiatief uitlichten.
Foto 1: bewoners Waterwel bedanken iedereen hartelijk voor de lieve kaartjes, bosjes
bloemen etc. “We hopen dat jullie in de komende weken ook aan ons blijven denken!”
Foto 2: Slot Oostende zorgde voor de nodige vitamine C voor medewerkers en cliënten
van SVRZ Ter Valcke

Naar boven
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