Sociale Onthouding: Annenborch doet de voordeur dicht!
Aangescherpte maatregelen

Rosmalen, vrijdag 13 maart 2020
Geachte relatie van Annenborch,
Het kan u niet ontgaan zijn, Nederland neemt steeds verdergaande maatregelen om maar te
voorkomen dat we een niet te beheersen uitbraak krijgen van het Corona virus. Voor Brabant
geldt nog eens te meer dat het strenge beleid vooral hier vorm en voorbeeld moet krijgen. Als
Annenborch conformeren we ons daar aan en maken we eigen opvattingen en oplossingen
ondergeschikt aan de instructies vanuit de regio.
Waar wij eerst de richtlijnen van het RIVM als leidend namen, is het nu de Veiligheidsregio
Brabant-Noord die ons de instructies geeft. Adviezen van het Dagelijks Bestuur van de
regionale ouderenzorgorganisaties (VVT) worden goed in die besluiten meegenomen.
Annenborch staat in rechtstreeks contact met het Dagelijks Bestuur en kan zo direct schakelen
bij gewijzigde maatregelen. Zie: www.vrbn.nl
Dagelijks om 11.00 uur is het beleidsteam van Annenborch bij elkaar en coördineert de te
ondernemen acties. Als er aanleiding is om bij Annenborch afspraken te wijzigen informeer ik
u schriftelijk per nieuwsbrief.
Deze brief gaat over de strenge maatregelen om verdere uitbraak in Nederland te voorkomen.
Sinds gisteren zijn we in een andere fase aanbeland. Er is gekeken naar landen waar ondanks
grote bevolkingsaantallen toch geen sprake is van uitbraak. In die landen is het sociale verkeer
stilgelegd. Ouderenzorgorganisaties in Brabant adviseren dat nu ook hier te doen en de
Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft dat advies overgenomen. Annenborch doet mee en
beperkt de sociale contacten waar mogelijk.

Impact
We zijn ons er van bewust dat de impact erg groot is. Het stilvallen van het sociale leven tart
alles waar we met een “zachte g” zo van houden: gastvrijheid, gezelligheid, gemeenschapszin,
gezondheid…. We hopen, hopen dat alles van hele korte duur is.
We maken graag gebruik van uw begrip en meedenken en rekenen op uw eigen denkkracht.
Stel uzelf via media op de hoogte van laatste ontwikkelingen. Bij twijfel en bij vragen aarzel
niet telefonisch contact met ons op te nemen via de receptie van Annenborch. Of zij kennen
het antwoord of zij spelen ons de vraag door en dan wordt u later teruggebeld.

Uitzondering
Vooral daar waar een situatie nijpend is maken wij uitzondering op de regels. Immers,
continuïteit van zorg voor de meest kwetsbaren is juist de reden om deze sociale beperkingen
aan elkaar op te leggen.

Maatregelen per doelgroep en voor activiteiten!
Hieronder leest u de verdergaande maatregelen en die gelden voorlopig tot en met 31 maart
’20, tenzij er eerder reden is voor aanpassing.
Alle maatregelen zijn er op gericht sociale contacten in aantallen te beperken en het sociale
verkeer tussen mensen te verkleinen.
Bezoekregel
Gesteld wordt dat er per bewoner 1 persoon per dag langs kan komen op het eigen
appartement. Mocht dat voor u onmogelijk zijn, dan verzoeken wij u contact met ons op te
nemen en denken we graag mee. Mensen met verkoudheidsklachten worden verzocht niet te
komen. Ook hier geldt weer, tenzij er redenen zijn om daar van af te wijken. Stelt u zich dan in
verbinding met de zorg.
Restaurant
Het restaurant gaat dicht voor gasten van buiten Annenborch. Met onze vaste gasten wordt
contact opgenomen en gevraagd of ze gebruik willen maken van een maaltijd aan huis via
onze vrijwilligers.
Maaltijden
In deze periode gaan we de warme maaltijden per persoon op het appartement aanbieden in
de avond. Er worden geen warme maaltijden in het restaurant geserveerd.
Reguliere activiteiten
Alle activiteiten komen voorlopig te vervallen.
Dagbesteding Opkamer
Met cliënten die vanuit Rosmalen gebruik maken van onze dagactiviteiten wordt contact
opgenomen. Op last van de veiligheidsregio gaat de dagopvang voor hen dicht. Waar nodig
worden oplossingen op maat gezocht. Bewoners van Annenborch die gebruik maken van de
Opkamer, kunnen wel gebruik blijven maken van deze dagelijkse groepsopvang.
Thuiswerken voor kantoorpersoneel
Annenborch kent relatief weinig kantoormedewerkers.
Waar het kan zal sociale onthouding toegepast worden en kan thuis worden gewerkt.
Uit te stellen werkzaamheden
Daar waar trainingen, vergaderingen, overleg met anderen uitgesteld of telefonisch
afgehandeld kan, doen wij dat.

Onder ons gezegd
In de wetenschap dat het overmacht is, dat voorkomen beter dan genezen is, dat het tijdelijk
is, dat we er samen voor staan, én bij Annenborch gelukkig nog geen besmettingen kennen,
hoop ik dat we straks kunnen zeggen: “korte pijn, lang geluk”. En nogmaals, bij vragen en
zorgen, niet aarzelen contact op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Janneke Pander
Directeur/Bestuurder Annenborch

