Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort

________________________________________________________________________

Datum:

10 februari 2021

Kenmerk:

Actuele informatie corona

Beste mevrouw, meneer,
Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarom zetten we de laatste informatie
voor u op een rij. Op 25 januari is op bescheiden schaal de vaccinatie gestart voor cliënten die bij ons
wonen. Bijna alle cliënten worden uitgenodigd door de huisarts. Wanneer dat precies gebeurt, ligt aan de
beschikbaarheid van de vaccins en verschilt per regio/huisartsenpost. Dit wordt bepaald door het RIVM.
Het kan ook zijn dat uw verwant al is uitgenodigd. De huisarts kijkt zorgvuldig of het vaccin veilig is voor
uw verwant. Het vaccin dat is gereserveerd voor uw verwant is het Moderna-vaccin. Wij blijven actief in
gesprek met de regering om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt. Cliënten van enkele
locaties in en om Vierhouten hebben het vaccin van Pfizer gekregen. Dit gaat om locaties die gebruik maken
van een eigen medische dienst.
Keuze en toestemming
Iedereen maakt zijn of haar eigen keuze om wel of niet te vaccineren. Dat geldt ook voor de mensen aan
wie wij zorg verlenen, als zij in deze wilsbekwaam zijn. Anders is dit het besluit van de wettelijke
vertegenwoordiger. Van heel veel cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers weten wij inmiddels wat
hun keuze is. De toestemmingsformulieren zijn grotendeels binnen. Dat is fijn!
Medewerkers
Begeleiders en overige medewerkers die direct contact hebben met onze bewoners worden waarschijnlijk
vanaf half februari gevaccineerd. Zij behoren tot de eerste groepen die het AstraZeneca-vaccin krijgen.
Diverse scenario’s
Er komen ook andere varianten van het coronavirus ons land binnen. De belangrijkste is op dit moment de
Britse variant. Men gaat er vanuit dat deze variant (veel) besmettelijker is dan het ‘originele virus’. Als deze
in een woning opduikt, lijkt verdere besmetting lastig te stoppen. We zien op dit moment bij een paar
locaties dat er dan veel bewoners en veel medewerkers besmet raken. Alle locaties zijn hier goed op
voorbereid en de medewerkers weten wat ze dan moeten doen. Diverse scenario’s zijn uitgewerkt (code
rood en code zwart) en klaar om in te voeren. Mocht op een locatie een zware uitbraak zijn, dan wordt u
daarover natuurlijk geïnformeerd. En het kan ook zijn dat wij dan een extra beroep op verwanten en
vrijwilligers zullen moeten doen.
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Bezoek bij een grote uitbraak
Als er sprake is van een locatie waar zeer veel besmettingen zijn, zal er per locatie worden bekeken wat dat
betekent voor het ontvangen van bezoek. Het huidige uitgangspunt van één bezoeker per dag kan onder
bepaalde omstandigheden veranderen. Dit is erg afhankelijk van de aard van de besmettingen en de
beheersbaarheid van een uitbraak. Ook hier geldt dat u daarover wordt geïnformeerd.
Beschermingsmiddelen
Philadelphia heeft op dit moment ruim voldoende beschermingsmateriaal op voorraad. Er wordt gewerkt
volgens strikte richtlijnen. Dit houdt in dat er bij quarantaine en isolatie wordt opgeschaald van een
medisch neusmondmasker 11R naar een zogenoemd FFP2 ademhalingsmasker.
Beschermingsmiddelen blijven heel belangrijk, zeker met varianten die actief zijn of op de loer liggen.
Ook als iemand 2x gevaccineerd is, blijft het advies van het RIVM: handen wassen, anderhalve meter
afstand houden en het dragen van een mondneusmasker.
We doen er dus alles aan om het virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden, maar helaas trekt het
virus zich daar niet altijd wat van aan.
Vragen?
U kunt mailen naar de Servicedesk Zorg en Kwaliteit, servicedesk.zorg.kwaliteit@philadelphia.nl.
De servicedesk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 17.00 uur op het nummer
033 - 760 27 27. U kunt ook contact opnemen met de manager van de locatie.

Hartelijke groet,

Greet Prins
Namens de raad van bestuur
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