Update 17-03-2020
In navolging van de berichtgeving van vrijdag 13-03-2020 heeft het Derkshoes de volgende
aanvullingen getroffen op de reeds genomen maatregelen, van 17-03-2020 tot 06-04-2020:
Voor de bewoners en naasten van het Derkshoes:















Bezoek voor bewoners wordt alleen bij hoge uitzondering en met goedkeuring
van het management toegelaten. Toegelaten bezoek vindt plaats onder geleide en
in afzondering. Huiskamers en algemene ruimtes zijn voor bezoekers niet
toegankelijk. Wij nemen deze drastische maatregel om uw vader/moeder/familie en
het zorgpersoneel te beschermen. Mocht u iets willen afgeven, dan kunt u aanbellen
bij de hoofdingang.
Daarnaast doen we een beroep op alle bewoners om sociaal in quarantaine te gaan,
wat betekent dat u niet buiten het Derkshoes in contact treedt met anderen. Dus niet
naar de winkel, wandelen met familie, bij familie op bezoek, naar de kapper e.d. Dit
om de contacten met anderen zoveel mogelijk te beperken. Niet alleen voor uw
veiligheid, maar ook die van uw buren en het zorgpersoneel.
In specifieke gevallen zullen we bezoek toelaten als het gaat om bijvoorbeeld
terminale cliënten. Hierover worden onderlinge afspraken gemaakt.
Tevens wordt er vanuit de organisatie contact gezocht met de 1ste contactpersoon
om afspraken te maken met betrekking tot de wasverzorging en de boodschappen.
Boodschappen kunnen in een boodschappentas voorzien van naam in een box bij de
ingang worden gedaan. Medewerkers zullen de boodschappen dan bezorgen.
Maaltijden, koffie en thee zullen vanaf 17-03-2020 op de kamer worden genuttigd.
Activiteiten binnen het Derkshoes zullen worden afgelast, dit betekent ook
verjaardagen van bewoners en andere bijeenkomsten die in het Derkshoes worden
georganiseerd.
Dagbesteding Middenhoes zal open blijven voor bewoners van de Kruumten, externe
partijen kunnen de dagbesteding niet meer bezoeken.
Huiskamers van het Derkshoes blijven open voor de bewoners van het Derkshoes.
Kapsalon is gesloten tot nader bericht.
We doen ons uiterste best om goede zorg te blijven leveren. Het kan alleen wel zo
zijn dat wij op andere tijden komen dan dat u van ons gewend bent, we vragen
hiervoor uw begrip.

Voor de cliënten van de wijkverpleging van het Derkshoes:





We doen ons uiterste best om goede zorg te blijven leveren. Het kan alleen wel zo
zijn dat wij op andere tijden komen dan dat u van ons gewend bent, we vragen
hiervoor uw begrip.
Daarnaast doen we een beroep op alle cliënten om de eigen verantwoordelijkheid te
nemen waar het gaat om verjaardagen in de familiekring, visites en dergelijke.
Als u zelf klachten heeft of er in uw directe omgeving mensen met klachten zijn,
neem dan contact op met de wijkverpleging.

