Bericht aan onze bewoners
Geachte mevrouw, mijnheer,
Lieve inwoners,
We hebben het allemaal een beetje moeilijk de laatste tijd. En we beseffen meer dan ooit
dat het voor u een zeer lastige periode is. We hopen samen met u dat we weer snel de
gebruikelijke zorg kunnen opnemen.
Intussen is het goed om enkele nieuwe richtlijnen en aanpassingen extra te verduidelijken.
Dit voor uw en onze gezondheid en veiligheid.
Op dit moment beperken wij ons tot de basiszorg. We bezorgen u zoals steeds alle
maaltijden, zorgen voor uw persoonlijke hygiëne en zijn er voor u bij alle medische
noodgevallen. Bel ons gerust als u naar het toilet wenst te gaan, en zeker als u zich niet goed
voelt.
Kunt u zichzelf in deze periode uitstekend zelf behelpen met wassen? Laat het ons weten,
zodat wij ons nog beter dan anders kunnen focussen op noodsituaties van anderen.
(nota: zet hier de werkwijze om dit aan jouw zorgpersoneel te laten weten, dat is voor elk
zorgcentrum anders)
Het spreekt voor zich dat alle groepsactiviteiten (wandelingen in groep, spelnamiddagen,
enz.) op dit moment niet kunnen doorgaan. Dit is voor uw en onze veiligheid. Door
voldoende afstand te houden, blijft iedereen gezond. Is er dan geen ontspanning meer?
Toch wel. Dat is nu belangrijker dan ooit. Daarom bezorgen we u graag kranten,
(grootletter)boeken, spelletjes, enz. Kijkt u gerust ook wat meer televisie.
Hebt u nood aan een gesprekje, wilt u uw hart luchten? Ons team is goed opgeleid om ook
dat soort bijstand te leveren.
Tot slot willen we u graag om begrip vragen. Het is ook voor ons een uitzonderlijke situatie.
Net als u zijn wij soms een beetje ongerust. Maar we kunnen elkaar helpen om het voor
iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Een glimlach en een duimpje doen vaak
wonderen. Van ons naar u. Van u naar ons. 👍👍❤
Met vriendelijke groet,
Uw zorgteam

