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Geachte heer, mevrouw,

In februari hebben wij u bericht over het stappenplan versoepelingen ouderenzorglocaties.
Hierin werd aangekondigd dat op 15 maart een weegmoment plaats zou vinden waarna
besluitvorming zou volgen over de volgende stap in de versoepelingen. Dit weegmoment heeft
inmiddels plaatsgevonden en wij willen u middels deze brief informeren over de uitkomst.
Zorgvuldige afweging voor versoepelingen
Gezien de kwetsbare doelgroep, het huidige aantal besmettingen, de grote besmettelijkheid en
het ziekteverzuim onder medewerkers is een zorgvuldige afweging gemaakt. Besloten is om de
volgende stap, stap 2 de bezoekers zonder mondneusmasker, op dit moment helaas nog niet
te nemen. U dient als bezoeker van één van de ouderenzorglocaties dus nog altijd een medisch
mondneusmasker te dragen.
Het stappenplan
Stap 1 – Bewoners zonder mondneusmasker
Stap 2 – Bezoekers zonder mondneusmasker
Stap 3 – Opheffen 1,5 meter afstand
Stap 4 – Medewerkers zonder mondneusmasker

Stap 1 | Bewoners zonder mondneusmasker
Bewoners hoeven met ingang van 25 februari a.s. geen mondneusmasker meer te dragen
binnen de ouderenzorglocaties. Uiteraard mág dit wel, als zij zich hier veiliger bij voelen.
De 1,5 meter afstand houden blijft nog wel behouden voor bewoners.
Stap 2, 3 en 4
Op dit moment kan helaas nog geen volgende stap gezet worden. Wanneer dit wel kan zullen
wij u hierover uiteraard informeren. Tot deze communicatie heeft plaatsgevonden blijft het
verplichte mondneusmasker gelden voor bezoekers aan de ouderenzorglocaties.

Isolatie bewoners na besmetting
De periode van isolatie na besmetting voor bewoners met milde klachten wordt in principe
bijgesteld van 14 dagen naar 7 dagen. Dit onder regie van de behandelend arts, er kan dus in
overleg in bepaalde gevallen wel afgeweken worden van deze nieuwe standaard.
Boostervaccinaties
De boostervaccinaties (4e vaccinatie) zullen, afhankelijk van de locatie, op 30 of 31 maart of
1 april a.s. toegediend worden. Dit uiteraard enkel wanneer hiervoor toestemming is gegeven.
Samenvattend, de maatregelen voorlopig nog blijven gelden binnen de
ouderenzorglocaties van ZorgSaam:
1,5 meter afstand houden tot elkaar blijft
Bewoners van de ouderenzorglocaties moeten geen mondneusmasker meer dragen.
Wel houden zij nog 1,5 meter afstand. Zij mogen uiteraard wel een mondneusmasker
dragen wanneer zij zich daardoor veiliger voelen.
Alle bezoekers van ouderenzorglocaties dragen een chirurgisch mondneusmasker in
publieke ruimtes. Dit geldt ook voor de multifunctionele ruimtes (MFR).
De Brasserieën Hooge Platen en Bachten Dieke worden qua richtlijnen gezien als
MFR, omdat stromen van bezoekers en bewoners zich kruisen. Brasserie Truffino
volgt de RIVM richtlijn.
Op de kamer van de bewoner mag het mondneusmasker af voor bezoekers
(dit is geen publieke ruimte).
Medewerkers en vrijwilligers dragen gehele dag een mondneusmasker IIR, behalve
wanneer ze zittend pauzeren.
Aantal bezoekers is niet gemaximeerd, maar is passend voor de ruimte (waarbij
1,5 meter afstand gehanteerd wordt).
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de
locatie waar u of uw naaste verblijft.
Met vriendelijke groet,

Tanja Speijer
Clustermanager Langdurige Zorg

