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Berichtgeving voorzorgsmaatregelen Coronavirus
Lonneke de Haan

Geachte heer, mevrouw,
Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de berichtgeving door het RIVM over het Coronavirus en het
advies voor bewoners van Noord-Brabant. Noord-Brabant is als uitzonderingsgebied benoemd en
daar geldt een strenger beleid dan in de rest van Nederland.
Vivent volgt deze verscherpte richtlijn in het belang van de gezondheid van onze cliënten en onze
medewerkers. Wij nemen daarom voorzorgsmaatregelen in samenwerking met de GGD. Hierover
informeren wij u in deze brief.
Wat betekent dit voor u?
Heeft u last van onderstaande klachten:
 Hoesten
 (Neus) Verkoudheid
 Koorts
Dan vragen wij u om het Vivent woonzorgcentrum waar uw familielid en/of verwant verblijft, niet te
betreden. We begrijpen dat dit heel vervelend is, maar het risico is te groot dat u bewoners en
medewerkers besmet met een virus. Uiteraard horen de zorgprofessionals van de woning/woonunit dit
graag van u, zodat zij weten dat zij u niet kunnen verwachten en waar nodig uw familie of verwant
kunnen informeren.
Mocht u geen van bovenstaande klachten hebben, dan verzoeken wij u om vóór en na het bezoek aan
de woning uw handen goed te reinigen. Bij de ingang van het pand en ook op de woningen zijn
desinfectansdispensers aanwezig. Verder willen wij u informeren dat grote afdeling overstijgende
activiteiten tot nader bericht niet plaatsvinden om de kans op besmetting tussen bewoners zo klein
mogelijk te houden.
.
Wat vragen wij verder nog?
Op dit moment kunnen wij de consequenties en de omvang van het Coronavirus niet voorzien.
Mocht het virus veel verzuim veroorzaken onder onze medewerkers dan stellen wij uw hulp bijzonder
op prijs. We vernemen graag van u of u beschikbaar bent om de zorg voor uw eigen familielid en
eventuele medebewoners te komen ondersteunen. U kunt dit aangeven in de woning/woonunit. Vanaf
maandag 9 maart is daar een inventarisatielijst met data beschikbaar.
Uiteraard zet Vivent alles op alles om deze situatie te voorkomen.

Mocht er in één van de woningen een bewoner ziek worden, dan handelen wij uiteraard volgens de
protocollen, nemen de benodigde maatregelen en informeren u over wat dit voor u en uw
familielid/verwant betekent.
Wij danken u voor uw medewerking en begrip en hopen u op dit moment voldoende geïnformeerd te
hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de medewerkers in de
woning/woonunit.
Met vriendelijke groet,
Peter Hoppener
Bestuurder Vivent

