KSW Het Gebouw – week 32– 2 augustus t/m 9 augustus 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
Huisje 1: 06-51527490
Huisje 2: 06-51527810
Huisje 3: 06-51528122

Teammanager zorg
Mark Schlagwein
m.schlagwein@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundige

Beste bewoner, eerste contactpersoon,
In deze nieuwsbrief praten we u graag weer bij over de algemene
zaken binnen onze locaties waar uw naaste woont.
Covid 19 besmetting
De afgelopen week werd in onze regio het hoogst aantal positief
geteste meldingen vastgesteld sinds april. Ook in onze organisatie is
een van onze medewerkers positief getest op Covid19. Het betreft een
medewerker van een afdeling op de locatie Rijn en Vliet.
Naar aanleiding van deze uitslag nemen we op deze locatie nu
strengere maatregelen. In overleg met de GGD wordt de afdeling waar
deze medewerker werkzaam is geweest tijdelijk gesloten voor bezoek.
Alle bezoekers van de andere afdelingen en locaties blijven welkom. Bij
een goed verloop, wordt op vrijdag 7 augustus ook weer bezoek
toegestaan op deze afdeling. De contactpersonen van de bewoners
van deze afdeling zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. Tot 7
augustus werken alle medewerkers op deze afdeling beschermd,
daarbij maken zij gebruik van een mondkapje en handschoenen. Zij
zijn in deze periode niet op de overige afdelingen van de organisatie
werkzaam.
Wij zijn extra alert op mogelijke klachten bij medewerkers en
bewoners. Bij klachten die kunnen wijzen op Covid19 wordt men zo
snel mogelijk getest. Wij volgen bij al onze maatregelen de richtlijnen
van het RIVM. De GGD is inmiddels een contactonderzoek gestart. We
willen u daarom nogmaals wijzen op de registratie bij binnenkomst op
onze zorglocaties. Wanneer er een besmetting op een locatie is, is het
belangrijk om te weten wie er bij een bewoner op bezoek is geweest.

Daryl Willemstein
d.willemstein@libertasleiden.nl

Geestelijk Verzorger

Bewonersoverleg 10 augustus

Shosannah Vroomans
06-30495817

Op 10 augustus staat dit overleg gepland van 19.00-20.00 uur op de
afdeling. Dit overleg kent vaste en wisselende leden en wordt 4 keer
per jaar georganiseerd. De onderwerpen die besproken worden
hebben betrekking op KSW Het Gebouw.

s.vroomans@libertasleiden.nl

KSW Het Gebouw – week 32– 2 augustus t/m 9 augustus 2020
Cliëntenraad
Libertas Leiden
Marian Hoeber
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
Eindredactie
communicatie Libertas Leiden
communicatie@libertasleiden.nl

Mark Schlagwein (teammanager), Daryl Willemstein
(locatieverpleegkundige) en Marian Hoeber (lid Clientenraad) zijn hier
als vaste deelnemers bij aanwezig en gaan graag onder het genot van
een kopje koffie met iets lekkers met u in gesprek.
Bewoners en/of familieleden zijn van harte welkom om hieraan deel te
nemen.
Laten we met z’n allen waakzaam blijven en voor het welzijn van uw
verwanten en onze bewoners alle mogelijke voorzichtigheid in acht
nemen:
- Bij klachten niet komen
- Niet met teveel mensen tegelijk komen
- De hygiënemaatregelen blijven gebruiken
o Handen wassen
o Niezen en hoesten in de elleboog
o Geen handen geven
o en vooral: 1,5 meter afstand houden.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Levensverhaal met foto’s of video
Via Facebook en LinkedIn willen we de mantelzorgers en verzorgers
zoveel mogelijk aansporen juist nu een levensverhaal (of
foto's/videoboodschap) in te sturen. Of ga naar: https://illitv.nl/levensverhaal/
U kunt algemene informatie over de maatregelen coronavirus op de
website van Libertas Leiden: www.libertasleiden.nl/corona. Daar vindt
u ook een link naar veel gestelde vragen.
Bekijk ook onze sociale media voor updates.
Facebook: Libertasleiden
Instagram: Libertasleiden
Twitter: @Libertasleiden

