Parelvissers week 12 – 16 maart t/m 22 maart 2020
Praktische informatie
Op onze website
www.libertasleiden.nl
vindt u onder het kopje
“Wonen met Zorg” alle
praktische informatie.
Ook alle nieuwsbrieven
van de locaties Wonen
met Zorg en de menu’s
van het restaurant van de
Parelvissers en Rijn en
Vliet staan wekelijks op de
site.

Contact
Teammanager zorg
Mark Schlagwein
m.schlagwein@libertasleiden.nl

Coördinator Hotelservices
Petra Ruis
p.ruis@libertasleiden.nl

Coördinator Voeding
Stef Frankenmolen
s.frankenmolen@libertasleiden.nl

Geestelijk verzorger
Shosannah Vroomans
s.vroomans@libertasleiden.nl

Informatie Coronavirus
We willen onze bewoners en medewerkers goed beschermen
tegen verspreiding van het coronavirus. Onze bewoners zijn vaak
bijzonder kwetsbaar en onze medewerkers is onmisbaar:
continuïteit van zorg is essentieel voor ons. Stem uw bezoek
daarom af met uw naasten. In specifieke situaties kunt u contact
opnemen met de dagoudste.
Op dit moment zijn er geen gevallen van coronabesmetting
binnen Libertas Leiden, voor zover bekend. Wij houden alle
ontwikkelingen rondom het coronavirus continu in de gaten.
Onze infectiepreventiecommissie komt zeer regelmatig bij elkaar
en wij volgen de adviezen van RIVM op de voet. Op dit moment
nemen wij maatregelen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. Indien de situatie verandert volgen er verdere
maatregelen.
Het is van groot belang dat de zorg van onze kwetsbare
bewoners gewaarborgd blijft.
Daarom worden onze woonzorglocaties zo veel mogelijk
‘afgesloten’. Dit betekent:
 Alle activiteiten waar externen bij betrokken zijn worden
afgezegd. Denk hierbij aan feestjes, uitstapjes,
bijeenkomsten
 Multidisciplinair overleg worden voorlopig uitgesteld
 Bewoners ontvangen bezoek op hun eigen apartement en
in niet in gezamenlijke ruimten
 Wijkrestaurants zijn gesloten voor externe gasten
 Externe organisaties zijn zeer beperkt werkzaam binnen
de woonzorglocaties
 Vrijwilligers worden niet meer ingezet, activiteiten die zij
verzorgen worden geannuleerd.
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06-30495817

Medewerker dagbesteding
Marjan Wiersma
m.wiersma@libertasleiden.nl

06-20513778

Cliëntenraad
Libertas Leiden
Janny Tuinman

Bezoek
Een besmetting met het coronavirus, maar ook een verkoudheid
of regulier griepvirus, vormt voor onze groep bewoners een
groot risico.
Heeft u klachten en twijfelt u of die klachten wijzen op
besmetting met het coronavirus? Neem dan geen risico en kom
niet naar Libertas Leiden, maar raadpleeg de website van het
RIVM.

Clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice
071-5168168
klantenservice@libertasleiden.nl

Klachtenfunctionaris
Annemarieke Hoogland
06-23666112
a.hoogland@libertasleiden.nl

Stichting Vrienden van
Libertas Leiden
vriendenvan@libertasleiden.nl
__________________________________

Colofon
Redactie:
Ellen Verhoeven
e.verhoeven@libertasleiden.nl

In het belang van onze bewoners en medewerkers vragen wij om
uw medewerking.

