Hoe houdt u liefde en besmetting op afstand?
Rosmalen, 21 maart 2020

Geachte cliënten van team thuiszorg Annenborch,
In deze brief richten we ons speciaal tot u die thuis zorg van ons ontvangt buíten het pand
van Annenborch.
Het pand Annenborch aan de Hoef in Rosmalen, is als totaal gebouw als het ware in
quarantaine. De enige mensen daarbinnen zijn de vaste medewerkers en de bewoners. Alle
familieleden, de vaste vrijwilligers, leveranciers en onderhoudsmensen en kantoorpersoneel
worden daar geweerd.
Privé nemen medewerkers sociaal isolement in acht en houden ze zelfs afstand tot hun
gezinsleden. We vragen dat nadrukkelijk van hen om maar zo weinig mogelijk risico te lopen
op besmetting en daarmee verspreiding van het virus onder de grote kwetsbare groep
cliënten inpandig. Tot op heden werken deze strenge maatregelen en daarom zijn ze ook
nog vol te houden.
De thuiszorgmedewerkers zijn de enige collega’s die zowel buiten als binnen het pand van
Annenborch persoonlijke verzorging aan mensen geven. Zij komen daardoor via via met de
meeste mensen in contact en lopen daarmee waarschijnlijk het meeste risico het virus door
te geven.
Daarom doe ik (waarschijnlijk overbodig) nadrukkelijk appèl op u. Ik herhaal de maatregelen
voor sociale onthouding die u al bekend zijn en vraag u met klem zich daaraan te houden:





Mijd sociale contacten
Beperk uw hulp thuis tot een klein vast aantal
Zoek geen gezelschap op, blijf thuis
Laat uw boodschappen aan huis brengen tot de deur

Naast bescherming van u zelf, uw dierbaren en de zorgmedewerkers, hopen we er zo ook
samen voor te zorgen dat degenen die het hard nodig hebben gebruik kunnen blijven maken
van het ziekenhuis. Daarom hebben de medewerkers van Annenborch nu handschoenen
aan als zij bij u thuis binnenkomen.

Annenborch kan u gelukkig nog steeds alle zorg geven die u nodig heeft en u van ons
gewend bent. Wat ook blijft is de oproep aan u allen, nooit te aarzelen uw vragen te stellen
en uw dilemma’s aan ons voor te leggen. Domme vragen bestaan niet en samen weten we
meer en betere oplossingen te vinden.
Voor de informatie die we naar alle betrokkenen verspreiden verwijs ik u naar
www.annenborch.nl Daar kunt u alle maatregelen lezen die wij hebben moeten nemen voor
bewoners van Annenborch.
Namens iedereen van Annenborch, wens ik u veel goede moed,
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