Annenborch, eerste bevestigde besmetting een feit
Rosmalen, vrijdag 3 april 2020

Beste bewoner en medewerker van Annenborch,

Bevestigde besmetting
Zoals u misschien al officieel/informeel hebt gehoord is er sinds gisteravond sprake van een
bevestigde besmetting bij een bewoner. Gelukkig is er sprake van milde klachten.

Professioneel
Door de betrokken artsen en de GGD worden we geprezen voor onze professionele wijze
van werken. Zij beschouwen deze besmetting als onvermijdelijk en vinden het
bewonderenswaardig dat we het zolang hebben weten te voorkomen. Ze drukken ons
tegelijkertijd op het hart dat we vasthoudend moeten zijn in het beleid en heel streng de
richtlijnen moeten blijven volgen.

Voorzorg
Aan een aantal andere bewoners, met ook milde klachten, hebben we gevraagd of zij zich op
hun kamer terug willen trekken totdat de klachten zijn verdwenen. Artsen zien geen
aanleiding hen te testen.

Afspraken
Vanmorgen hebben we in het “Corona-overleg” van 11.00 uur een aantal afspraken
gemaakt, waar iedereen zich aan moet houden om verdere besmetting onder bewoners te
voorkomen.

Onthoud
De zorginhoudelijke collega’s zijn de deskundigen! Zij staan in nauw overleg met de artsen,
kennen de protocollen en beschikken over draaiboeken, beschermende materialen en
dergelijke. Maakt u zichzelf en uw omgeving niet gek door allerlei verhalen te vertellen
zonder dat u de feiten kent. Let op de instructies die overal zichtbaar aanwezig zijn.

Vragen (per mail)
Dus benader Anita Hooijmans, Marja Theelen of Trudy van Keulen rechtstreeks met uw
vragen en liever nog per mail als iets niet duidelijk is. Via Anita Timmers en Dorrette Viguurs
(de zogenaamde dames van protocol ) worden dan eventuele instructies bijgesteld.

Houd het hoofd koel en houd 1,5 meter afstand
Als we dat blijven doen kunnen we doorgaan met de goede zaken. Dat is samen blijven
zorgen dat iedereen het ondanks de situatie naar de zin blijft hebben.

Boodschappen en post
Kunnen we nog steeds boodschappen blijven doen in het winkeltje? Mogen we de post nog
halen? Ja natuurlijk, alleen zijn de liften nu privé, voor slechts één persoon.

Aan en op de gang blijven
Meer dan ooit vragen we van bewoners dat u uw bewegingsverkeer beperkt tot de gang
waar u woont. Tussen 14.00 uur en 16.00 uur bent u iedere dag van harte uitgenodigd met
uw buren op de gang. Dat blijft een moment om naar toe te leven. Daar treft u wat
gezelligheid, mogelijk wat gulle gaven van onze betrokken omgeving en kunt u uw
opmerkingen en vragen kwijt. Rituele dans blijft het lied van Brabant van Guus om 15.00 uur
maar het staat u natuurlijk vrij ook uw eigen muziek mee te nemen.

Gangmaker
Onder leiding van Welzijn: Joyce, Marina, Femke en met behulp van Astrid en Mieke wordt
de planning en het takenpakket voor deze belangrijke sfeermakers geregeld. Vanaf heden is
het geen vrijwillige inzet meer, maar valt het onder werk/stagetijd. Draaiboeken en taken
worden voortdurend aangepast. Stel je als gangmaker dus op de hoogte van het actuele
draaiboek voordat je speciale dienst van aandacht begint.

Buiten begint binnen
Volgens mij spreekt Minister-president Rutte van grassprietjes als er iets lichts te melden
valt. Al een paar dagen gelooft het RIVM dat ze merken dat de maatregelen helpen. Dat er
een zekere mate van afvlakking is ingezet. Dat uit de cijfers valt af te leiden dat de
besmetting minder snel om zich heen grijpt, dan zonder maatregelen. Dat is bemoedigend.
Nu het buiten langer licht is, de zon dit weekend aangenaam gaat schijnen, lonkt het buiten.
Namens Rutte, namens uzelf en voor ons allemaal, vraag ik u de komende dagen slechts op
uw balkon van buiten te genieten. Zodra er nieuws is over verruiming van maatregelen,
mogelijkheden in Brabant, oprekken van richtlijnen, zijn wij er als de kippen bij.
Ondanks alles wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groet,

Janneke Pander
directeur/bestuurder Annenborch

