Sociale Onthouding: Annenborch gaat tijdelijk nóg meer dicht
Aangescherpte bezoekersmaatregelen
Rosmalen, zondag 15 maart 2020
Geachte relatie van Annenborch,
In de regio houden we dagelijks de aantallen bij van het aantal van Covid-19 verdachte
cliënten en medewerkers. Zaterdag zat er een scherpe stijging in bij collega
ouderenzorginstellingen.
Ik ben onder de indruk geraakt hoe groot de narigheid is wanneer men geconfronteerd wordt
met een corona besmetting. Ook als ik luister naar de deskundigen moet iedere vorm van
bagatelliseren van deze situatie buiten beschouwing gelaten worden.
Annenborch mag zich tot op heden gelukkig prijzen dat we geen verdenkingen hebben van
besmetting. We zetten alles op alles om dat zo te houden en bereiden ons elke dag voor op
de situatie als die wel veranderd. Het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg)
informeert ons dagelijks over de updates en gezamenlijke afspraken. Zie: www.vrbn.nl
Naar aanleiding van die informatie hebben we besloten nóg strenger te worden. Het doet
zeer om deze maatregelen te typen. Het druist in tegen alles waar we vóór zijn. Het is bizar
dat het tegenovergestelde nu gedaan moet worden. Maar het kan niet anders: continuïteit
van zorg voor de meest kwetsbaren, onze cliënten, is de enige goede reden om deze sociale
beperkingen aan elkaar op te leggen.
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.

Stringente Maatregelen tot 31 maart ’20
Geen bezoek
Vanaf heden is Annenborch afgesloten voor bezoek. Het is een draconische maatregel, die
we niet licht hebben genomen. We blijven constant kijken naar de mogelijkheden hierin. Tot
die tijd doen onze medewerkers er alles aan om nóg een stapje extra te zetten en de
bewoners zoveel mogelijk aandacht te geven en gezelligheid te creëren op de Linde en
Opkamer en appartementen.
Niet ophalen
Daarnaast ontraden we u iemand op te halen voor bijvoorbeeld een avond, het weekend of
een verjaardag. Elke beweging van bewoners buitenshuis in gezelschap van anderen vormt
een risico voor besmetting.
Geen diensten van anderen
Alle werkzaamheden van reguliere diensten bij de bewoners op het appartement als:
schoonheidsspecialiste, tandarts(assistent), pedicure, thuiskapper, onderhoudsactiviteiten
aan zonwering, verwarming, worden gestopt. Zodat we alles in het werk stellen om “hoppen”
tussen appartementen te voorkomen.
Minder inzet vrijwilligers
Alle vrijwilligers zijn door ons persoonlijk benaderd wanneer er iets verandert voor hun inzet.
Aanbod
Het is hartverwarmend hoeveel mensen spontaan hun diensten aanbieden. We verzamelen
de persoonsgegevens en waar nodig maken we er graag gebruik van. Nu we het
intermenselijke beperken is dat, jammer genoeg, mondjesmaat.

Boodschappen
We ontdekken dat er veel mensen boodschappen doen voor bewoners. U
mag die boodschappen afgeven bij de receptie en dan zorgen wij dat het
op de juiste plaats terecht komt.
Andere huurders onder dit dak
We hebben gehoord dat het JBZ ook de poli gaat afschalen, wat het betekent voor bezoek
aan de röntgen weten we nog niet.
Met kapper is afgesproken dat er geen klanten van buiten komen. De vaste kappers van
Hooijmans werken alleen in Annenborch, zo kan de bewoner daar wel gebruik van blijven
maken.
Vaandel van Cello zal op last van de veiligheidsregio de dagbesteding in Annenborch
voorlopig sluiten.
Alle bewoners van dit pand zijn onderdeel van deze maatregelen.
Mede namens alle medewerkers en vrijwilligers van Annenborch, met hartelijke groet,
Janneke Pander
Directeur/Bestuurder

