KSW Het Gebouw – week 3 – 18 t/m 24 januari 2021
Praktische informatie
Op onze website
www.libertasleiden.nl vindt u
onder het kopje “Wonen met
Zorg” alle praktische
informatie.
Ook zijn alle nieuwsbrieven en
menu’s van onze locaties
Wonen met Zorg wekelijks te
vinden op onze site.
Algemene informatie over de
maatregelen met betrekking
tot het Coronavirus vindt u op
de website van Libertas
Leiden:
www.libertasleiden.nl/corona
Vragen met betrekking tot het
Coronavirus kunnen gestuurd
worden naar
vragenovercorona@libertasleiden.nl.

U krijgt binnen 2 werkdagen
antwoord.
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

Coronavaccinatie voor onze bewoners

“Het is goed nieuws dat verpleeghuizen
kunnen starten met de vaccinatie van
bewoners”, zo reageert ActiZ-bestuurslid
Conny Helder op de bekendmaking tijdens
persconferentie van het kabinet. ActiZ
branchevereniging van zorgorganisaties is
blij dat het advies van de Gezondheidsraad om kwetsbaren in de
samenleving snel te vaccineren, opgevolgd kan worden. Tijdens de
persconferentie liet minister De Jonge weten dat vanaf maandag 18
januari de eerste door het VWS geselecteerde huizen kunnen starten.
Wanneer Libertas Leiden kan gaan starten is dus nog niet bekend.
Natuurlijk staan we wel te popelen om te beginnen met de vaccinaties.
Het coronavirus is en blijft een heel naar virus, juist voor de bewoners in
onze locaties. Het is heel fijn als we hen bescherming kunnen bieden met
het vaccin. De voorbereiding voor de vaccinaties is grotendeels afgerond:
registratiesystemen zijn op orde gebracht, prikteams zijn geformeerd. Het
wachten is nu op bericht van selectie, de toestemming van cliënten of hun
wettelijke vertegenwoordiger en op de vaccins zelf. U zult aankomende tijd
benaderd worden om reeds te inventariseren of u gevaccineerd wilt
worden. Zodra bekend is welke vaccin het zal worden, wordt er direct
besteld. Wanneer er precies gevaccineerd gaat worden is afhankelijk van
de levertijd van de vaccins. Zodra deze informatie bekend is wordt u direct
op de hoogte gesteld en ontvangt u een uitnodiging.
Coronavaccinatie voor onze zorgmedewerkers
In januari start in onze GGD-regio het vaccineren tegen corona voor
medewerkers in de zorg. Zorgmedewerkers die verpleeghuiszorg, thuiszorg
en zorg vanuit de WMO bieden worden uitgenodigd voor de eerste corona
vaccinatieronde. Daarom komen al onze zorgmedewerkers die direct
contact hebben met bewoners in onze verpleeghuizen, cliënten in
dagbesteding of bij cliënten thuis, in aanmerking voor een vaccinatie.
Stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten vallen hier ook onder.
Libertas Leiden onderschrijft het belang van de coronavaccinatie en draagt
dit ook uit in de organisatie. Als er steeds meer mensen zijn gevaccineerd,
wordt het voor het coronavirus steeds moeilijker om zich heen grijpen en
zijn er minder maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het virus zich
niet verspreidt. Het is de medewerker zelf die beslist of hij/zij gevaccineerd
wil worden. Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de overheid op de voet
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Shosannah Vroomans
06-30495817

en passen de richtlijnen aan waar nodig.

s.vroomans@libertasleiden.nl

Kerst
Wat een vreemde Kerst was het in 2020.
Normaal een tijd dat veel bezoek komt
binnenwandelen of dat bewoners worden
gehaald door de kinderen. Nu een Kerst die
wat stiller is dan alle jaren daarvoor. Wat niet
vreemd is, is dat we in Het Gebouw gewoon
met elkaar genieten van de Kerst. We
beschouwen ons als 1 groot gezin. Dus de
tafels mooi dekken en salades, hapjes, gebak
en heerlijke diners werden klaargemaakt door
diegene die mochten werken.

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

Terugkijkend ben ik er van overtuigd dat de bewoners en personeel
genoten hebben. Nu het nieuwe jaar in, waar het hopelijk mogelijk wordt
weer een beetje terug naar het oude te kunnen gaan.

vriendenvan@libertasleiden.nl

Marisca Berk

------------------------------------

Samen houden wij corona buiten de deur
Laten we met z’n allen waakzaam blijven voor het welzijn van onze
bewoners en alle voorzichtigheid in acht nemen:
➢ Bij klachten niet komen!
➢ Maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag!
➢ De hygiënemaatregelen blijven gebruiken:
Handen wassen!
Niezen en hoesten in de elleboog!
Geen handen geven!
Bezoek draagt een mondkapje!
Vooral: 1,5 meter afstand houden!
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