Aan de contactpersonen van bewoners
van Verpleeghuis Bergweide

Heerlen, 17 december 2020

Betreft: bezoekregeling tijdens de feestdagen en algemene mededelingen over de feestdagen

Geachte mevrouw, geachte heer,
De feestdagen staan voor de deur. Ondanks de huidige corona- omstandigheden zullen wij er alles aan
doen de bewoners een warm kerstgevoel te geven. Zo organiseren wij aangepaste activiteiten binnen de
eigen huiskamer en zorgen we uiteraard voor een mooie sfeervolle aankleding in huis .
Met de Cliëntenraad is besproken hoe we zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de behoefte aan
familie-contacten tijdens deze dagen. Wij willen u via deze brief informeren hoe wij de feestdagen in deze
bijzondere Corona-omstandigheden samen binnen Bergweide willen vieren.
Om meer bewoners in de gelegenheid te stellen om bezoek te ontvangen tijdens de feestdagen, hebben
wij aan de bestaande bezoekblokken twee bezoekblokken toegevoegd.
Op 24, 25 en 26 december 2020 evenals op 31 december 2020 en 1, 2 en 3 januari 2021 hanteren wij de
volgende bezoekblokken

•
•
•
•
•
•

10.00 u - 11.00 u
11.15 u – 12.15 u
14.00 u - 15.00 u
15.15u – 16.15 u
16.30 u – 17.30 u
18.30 u – 19.30 u

Voor alle duidelijkheid refereren we aan de bestaande maatregelen dat de bewoner eenmaal per dag bezoek kan ontvangen van maximaal twee personen tegelijkertijd. Reservering voor een tijdsblok blijft ook nu
verplicht. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de receptie van ons verpleeghuis.
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Helaas kunnen wij u nog altijd geen versnaperingen aanbieden tijdens de feestdagen, aangezien de
horeca-gelegenheden niet geopend mogen zijn. We zorgen er uiteraard wel voor dat de koffie en thee voor
u klaarstaat.
Bezoekregeling voor bewoners die in isolatie of quarantaine zijn:
We vinden het erg belangrijk dat u tijdens deze feestdagen in de gelegenheid wordt gesteld om uw naaste
ook te bezoeken als deze in isolatie of quarantaine verblijft.
Daarvoor gelden aparte afspraken, die gemaakt worden met de teamleider. U dient een afspraak te maken
en het tijdstip af te stemmen.
Deze bewoners kunnen slechts één persoon ontvangen op de slaapkamer eenmaal tijdens de kerstdagen,
op 24 december, 25 of 26 december. Dit geldt ook voor 1,2 of 3 januari.
De bezoeker dient volledige beschermingsmiddelen te dragen alvorens de huiskamer te betreden; de verzorgende zal u hierbij assisteren.
Verder geldt dat de zorgmedewerkers er uiteraard voor zullen zorgdragen dat via de digitale weg contactmomenten mogelijk zijn.
Gang van zaken binnen Bergweide rondom de feestdagen
Gezien de huidige omstandigheden binnen Bergweide, werken de activiteitenbegeleiders binnen een huiskamer in een kleine groep of individueel. De (para)medici werken zoveel mogelijk op afstand en komen
alleen bij die bewoners waar dit strikt noodzakelijk is. Uiteraard is ook de kapsalon gesloten zolang de lockdown duurt.
Kerstavond wordt zoals gebruikelijk binnen de eigen huiskamer gevierd, maar is echter nu enkel bestemd
voor bewoners. Wij zullen er uiteraard voor zorgen dat de bewoners een mooi en warm feest ervaren.
Op 24 en 25 december 2020 wordt in de kapel een kerstviering gehouden die door de bewoners via het
televisie-huiskanaal gevolgd kan worden.
Op tweede kerstdag kunnen onze bewoners de H. Mis vanuit de Pancratiuskerk via het televisiekanaal
volgen.
Gezien de omstandigheden en de afgekondigde landelijke lock-down adviseren wij u dringend om uw dierbare niet mee naar huis te nemen tussen 24 december 2020 en 3 januari 2021. Indien u dit -ondanks een
negatief advies- toch van plan bent, dan verzoeken wij u dit vooraf te bespreken met de teamleider. Wij
overwegen de bewoner bij terugkeer in kamerisolatie te plaatsen voor (minimaal) 5 dagen. Op dag 5 zal
een test worden afgenomen om te bezien of de isolatie kan worden opgeheven. Uiteraard zult u begrijpen
dat die bewoners die positief getest zijn op Covid-19, óf die bewoners die in isolatie zijn omwille van een
positief geteste huiskamergenoot, zeker niet naar huis meegenomen kunnen worden.
Het staat u zeker vrij om met uw naaste ( indien er geen sprake is van geen isolatie) een ommetje te maken
in de buurt. Daarbij blijft de landelijke maatregel ook van kracht: namelijk wandelen mag met maximaal 2
personen.
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Het zal u duidelijk zijn dat wij begin januari 2021 geen nieuwjaarsreceptie organiseren. Via het interne
televisiekanaal zal een nieuwjaarstoespraak worden uitgezonden.
Hoewel ons verpleeghuis een semi-publieke instelling is, hanteren wij de mondkapjesplicht conform onze
routekaart. Op de website en op het publicatiebord vindt u onze routekaart terug. Wij benadrukken hierbij
dan ook dat het écht noodzakelijk is om tijdens uw bezoek aan Bergweide een mondkapje te dragen. Ook
gelden de algemene Corona-regels van het bewaren van 1,5 m afstand. We zien helaas nog steeds bezoekers die veel moeite hebben om afstand te bewaren en/of het mondkapje op te houden.
U kunt een mondkapje bij de receptie krijgen.
Mocht u nog vragen hebben die in dit bericht niet worden beantwoord, dan verzoeken wij u contact op te
nemen met de betreffende teamleider.
We hopen dat u, ondanks alle beperkende maatregelen toch een mooi kerstmoment met uw dierbare mag
hebben. Laten we er met elkaar een mooie kersttijd van maken.
Wij wensen u hele fijne feestdagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar. Alleen samen komen door wij
deze bijzondere periode heen.
Met vriendelijke groet,
Jolanda Drossaert
Raad van Bestuur
Verpleeghuis Bergweide
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