KSW Het Gebouw – week 37 7 t/m 13 september 2020
Praktische informatie
Op onze website
www.libertasleiden.nl
vindt u onder het kopje
“Wonen met Zorg” alle
praktische informatie.
Alle nieuwsbrieven van de
locaties Wonen met Zorg
en de menu’s van het
restaurant van De
Parelvissers, Rijn en Vliet
en Lorentzhof 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
Daryl Willemstein
d.willemstein@libertasleiden.nl

Geestelijk Verzorger
Shosannah Vroomans
06-30495817
s.vroomans@libertasleiden.nl

In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de algemene zaken
binnen Het Gebouw.
Coronabeleid in verpleeghuizen
Tijdens de persconferentie op dinsdag 1 september maakten premier
Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekend dat het coronabeleid in
verpleeghuizen ingrijpend gaat veranderen.
Zoals u zult begrijpen kost de uitwerking van dit nieuwe beleid tijd. Op
dit moment worden er regionale afspraken gemaakt om het nieuwe
beleid vorm te geven.
Wij houden u uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte hopen zo snel
mogelijk meer hierover te melden.
Activiteiten
De medewerker op uw locatie zal zorgen dat u op de hoogte wordt
gehouden van de activiteiten in de week van 7 tm 13 september.
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://illi-tv.nl/levensverhaal/
Samen houden wij corona buiten de deur
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.
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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

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
U kunt algemene informatie over de maatregelen coronavirus op de
website van Libertas Leiden: www.libertasleiden.nl/corona.
Bekijk ook onze sociale media voor updates.
Facebook: Libertasleiden
Instagram: Libertasleiden
Twitter: @Libertasleiden

