De Parelvissers week 37

7 t/m 13 september 2020

Praktische informatie

In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de algemene zaken
binnen De Parelvissers.

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
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

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 t/m 13 september.
Vooraankondiging Bewonersoverleg 5 oktober
Op 5 oktober 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 De Parelvissers.
Bewoners en/of familieleden zijn van harte welkom om hieraan deel te
nemen.
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

De Parelvissers week 35 –24 augustus t/m 30 augustus 2020
06-30495817

Medewerker dagbesteding
Marjan Wiersma

o Handen wassen
o Niezen en hoesten in de elleboog
o Geen handen geven
o en vooral: 1,5 meter afstand houden.

m.wiersma@libertasleiden.nl

06-20513778

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Marjan Wiersma is met
vakantie van 3 augustus t/m
26 augustus.
Mertih van Mensch vervangt
Marjan gedurende haar
vakantie.

Bekijk ook onze sociale media voor updates.
Facebook: Libertasleiden
Instagram: Libertasleiden
Twitter: @Libertasleiden

Cliëntenraad
Libertas Leiden
Janny Tuinman
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

U kunt algemene informatie
over de maatregelen
coronavirus op de website van
Libertas Leiden:
www.libertasleiden.nl/corona.

