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Datum:

10 februari 2021

Kenmerk:

Informatie over corona

Beste,
We hebben nu al bijna een jaar te maken met het coronavirus. De lockdown is verlengd tot begin
maart. En de avondklok ook. Veel winkels blijven dicht. En iedereen mag maar één bezoeker per dag
ontvangen. Voor veel mensen is het moeilijk omdat het al zo lang duurt. Maar andere mensen vinden
het best fijn om zo veel thuis te zijn.
Besmettingen
Misschien heb je gehoord dat er nieuwe varianten van het coronavirus zijn ontstaan. Zoals de Britse
en Zuid-Afrikaanse. Daar maken we ons zorgen over. Want die zijn besmettelijker. Dat betekent dat
je sneller anderen kunt besmetten. Of zij jou. Voor zover we weten, word je er niet zieker van.
Wij vinden het belangrijk dat jij de zorg en ondersteuning krijgt die jij nodig hebt. Ook wanneer je
misschien corona krijgt. En ook als er meer bewoners corona krijgen. Je hoeft je daar geen zorgen om
te maken. Daarom blijven we opletten en moeten we ons allemaal goed aan de regels houden.
Dus: handen wassen. 1,5 meter afstand houden. En thuisblijven als je klachten hebt.
Vaccinatie
De regering is druk bezig om te zorgen dat iedereen een prik tegen corona kan krijgen. Sommige
bewoners van Philadelphia-locaties hebben de prik al gekregen. Anderen komen binnenkort aan de
beurt. Wanneer precies weten we niet. Je krijgt daarover vanzelf bericht van de huisarts. Philadelphia
blijft in gesprek met de regering dat dit zo snel mogelijk lukt.
We moeten blijven volhouden maar wij hopen natuurlijk dat we binnenkort weer leuke dingen
kunnen doen. Maar ook na de prik blijven de regels van 1,5 meter afstand houden, handen wassen
en thuisblijven bij klachten nog wel even gelden.
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Hallo Thuis
Hallo Thuis heeft 1 keer per dag een live uitzending om 3 uur in de middag. En ook na elke
persconferentie over corona. Je kunt altijd vragen stellen. Maar ook leuke activiteiten, filmpjes of
andere dingen delen. Mail naar Hallo Thuis: hallothuis@philadelphia.nl.
Het kan ook via WhatsApp: 06 - 216 562 70.
Kijk op www.hallothuis.nl naar de uitzendingen. Hier worden ook de Bingo’s aangekondigd. Je kunt
het ook aan je begeleider vragen.
Vragen
Als je vragen hebt over de ondersteuning of over het coronavirus, dan kun je die stellen aan je
begeleider. Of je familie. Of je kunt bellen met DigiContact: 088 - 100 49 00.

Hartelijke groet,

Greet Prins
Namens de raad van bestuur
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