Aan de medewerkers
van Verpleeghuis Bergweide

Heerlen, 24 april 2021

Betreft: De weg terug na de Corona-crisis

Beste collega’s,
Op 20 april 2021 hebben Premier Rutte en Minister De Jonge een persconferentie gehouden. Naar aanleiding van de mededelingen die tijdens deze persconferentie zijn gedaan én de ontwikkelingen binnen Bergweide zelf, geven wij jullie hieronder graag een overzicht van de stand van zaken en nieuwe mogelijkheden
binnen Bergweide.
Inmiddels is sinds medio april 2021 gemiddeld 96% van de bewoners gevaccineerd. Er is sprake van enige
fluctuatie in aantallen t.g.v. mutaties. Voor zover wij dit kunnen inschatten, heeft ook het overgrote deel van
de medewerkers een vaccinatie gehad. Hiermee is de basis gelegd voor de “weg terug” naar het oude
normaal. Dit zal uiteraard worden uitgevoerd conform de landelijke richtlijnen, afhankelijk van de regionale
situatie en de situatie in Bergweide, per afdeling en huiskamer.
Huidige situatie:
•
•
•
•
•

Bewoners kunnen één keer per dag twee bezoekers tegelijkertijd ontvangen, op afspraak.
De kapsalon en pedicure hebben hun werkzaamheden hervat. De kapsalon werkt per huiskamer.
Het verenigingsleven binnen Bergweide zit in de herstart zodat bewoners van diverse huiskamers op
basis van interesse/behoefte elkaar weer kunnen ontmoeten.
De kapelvieringen vinden plaats met bewoners, waarbij de bewoners van de verschillende huiskamers
apart van elkaar zitten. Er kunnen telkens zes groepjes van huiskamers gecreëerd worden.
De uit-eten activiteit per huiskamer voor bewoners is opgestart, maar nog zonder familie. Er wordt nu
gepland om het uit-eten per afdeling weer te laten plaatsvinden. De verwachting is dat dit vanaf medio
mei kan. De familie wordt ook dan (nog) niet uitgenodigd om hier aan deel te nemen.
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•

De multidisciplinaire overleggen worden weer gehouden in fysieke aanwezigheid van een familielid van
de betreffende bewoner, een zorgmedewerker en de teamleider. De overige disciplines sluiten dan
digitaal aan.
Vervolgstappen:
•

•
•
•
•

Alle activiteiten worden per direct weer opgestart conform de jaarplanning maar zonder aanwezigheid
van families. Vanaf mei zullen wij de vrijwilligers waar mogelijk vragen te ondersteunen bij verenigingen
en andere activiteiten.
Vanaf Pinksteren zullen de kapelvieringen weer deels worden geleid door een Priester. Ook vrijwilligers
zullen dan weer worden ingezet.
Per 1 juni 2021 worden de multidisciplinaire overleggen weer zoals vanouds gehouden. De overleggen
vinden dan wel plaats in een grote ruimte, zodat voldoende afstand gegarandeerd is.
Het ziekenhuis- en tandartsbezoek kan weer ingepland worden.
Bewoners kunnen weer buitenshuis op visite waarbij de begeleider tijdens de reis een mondmasker
draagt.

Quarantaine/isolatie beleid:
•
•

•
•

Bij verdenking op een Corona-besmetting wordt de bewoner getest en blijft hij/zij op de kamer tot de
uitslag van de test bekend is; de overige huiskamergenoten worden geen beperkingen meer opgelegd.
Indien de bewoner Corona-gerelateerde klachten heeft, blijven jullie deze persoon verzorgen met volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen; verder beleid kan in overleg met de specialist
ouderengeneeskunde worden bepaald.
Bij een positieve uitslag geldt isolatie voor die bewoner en de gehele huiskamer.
Nieuwe opnames blijven in quarantaine tot uitslag test bekend is; bewoners worden op dag 4 van
opname getest.

Voor jullie als medewerkers geldt het volgende:
•

•
•
•
•

•
•

Per 1 mei 2021 starten werkoverleggen en commissie-bijeenkomsten weer op, in een grote ruimte met
voldoende onderlinge afstand. Teams worden gevraagd om kritisch na te denken welke overleggen
wel digitaal kunnen plaatsvinden.
Per 1 mei 2021 starten scholingen conform het opleidingsplan weer op.
Externe bijeenkomsten waarbij minder dan 30 personen aanwezig zijn, kunnen weer bezocht of georganiseerd worden.
Medewerkers met een administratieve functie blijven deels thuis/deels op locatie werken de conform
huidige afspraken.
Medewerkers dragen bij nauwe contactmomenten wel een mondmasker. Bij andere werkzaamheden
binnen hun eigen werkplek (niet nauwe contacten) kan het mondmasker af. Uiteraard geldt bij dit laatste
dat de medewerker hier een eigen keuze in kan maken om het mondmasker wel/niet te dragen.
Medewerkers die werken met bewoners van verschillende afdelingen dragen bij contactmomenten altijd een mondmasker zoals behandelaren (arts, fysio, vaktherapeut enz)
Bij verplaatsingen door het pand draagt de medewerker wel een mondmasker.
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Voor bezoekers van onze bewoners gaan ook enkele versoepelingen in per 28 april a.s.
Omdat dit deze informatie ook voor jullie belangrijk is, hebben wij deze afspraken hieronder vermeld:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

De bewoner kan dagelijks maximaal twee bezoekers per keer ontvangen.
De bezoekblokken worden losgelaten; wel is registratie bij de receptie verplicht.
Er wordt geen temperatuur meer gemeten en geregistreerd.
Bezoek kan plaatsvinden in het restaurant of op de eigen slaapkamer, maar niet in de gezamenlijke
woonkamer.
Bezoek draagt weer zelf zorg voor het ophalen en opbergen van het persoonlijke wasgoed. Als het
bezoek de afdeling niet wenst te betreden dan kunnen zij hierover andere afspraken met het team
maken.
Omdat in het restaurant maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn, is het voor weekenden/feestdagen ten zeerste aanbevolen een plaats te reserveren; daarvoor worden de volgende tijdsblokken gehandhaafd:
✓ 14.00 u – 15.00 u
✓ 15.15 u - 16.15 u
✓ 16.30 u - 17.30 u
Het restaurant is weer als vanouds geopend van 11.30 u tot 19.30 uur.
Het restaurant biedt haar volledige assortiment weer aan.
Bij verplaatsingen door het gebouw/restaurant dient het bezoek een mondmasker te dragen; eenmaal
op de slaapkamer of zittend aan een tafeltje in het restaurant kan het mondmasker af.
We vragen iedereen de 1,5m afstand te handhaven conform de landelijke richtlijn. Daarbij verzoeken
wij het bezoek nadrukkelijk rekening te houden met medewerkers, omdat deze nog niet allemaal gevaccineerd zijn.
Wanneer bezoek negatief (max. 48 uur) is getest of is gevaccineerd, dan zijn er geen beperkingen
meer t.a.v. nauw contact met hun dierbare. We vragen het bezoek hier hun eigen verantwoordelijkheid
in te nemen maar gaan hier niet op toezien.

Tot slot benadrukken wij dat, nu wij de maatregelen versoepelen, het eens zo belangrijk is om de hand- en
hoesthygiëne te handhaven: was je handen regelmatig en grondig en hoest in je elleboog.
Mochten jullie nog vragen hebben, dan kan je terecht bij je teamleider.

Met vriendelijke groet,

Jolanda Drossaert
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Raad van Bestuur
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