Lorentzhof – week 31 – 2 t/m 8 augustus 2021
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
staan wekelijks op onze site.
Algemene informatie over de
maatregelen met betrekking
tot het Coronavirus vindt u op
onze website:
www.libertasleiden.nl/corona
Vragen met betrekking tot het
Coronavirus kunnen gestuurd
worden naar
vragenovercorona@libertasleiden.nl

U krijgt binnen 2 werkdagen
antwoord.

Ramen en vitrages
Vanaf 24 juli wordt gestart
met het wassen van alle
ramen en vitrages in de
appartementen van de
bewoners. Dit zal in alle
weekenden tot en met de
maand augustus
plaatsvinden.

Contact

071-5149545

Teammanager Zorg
Corine Heemskerk

c.heemskerk@libertasleiden.nl

Corona-maatregelen aangescherpt!
Gezien het aantal besmettingen is het risiconiveau
van deze regio op dit moment zeer ernstig.
We zien dat meer medewerkers en bezoekers,
soms ondanks volledige vaccinatie, besmet raken.
We adviseren daarom dringend aan alle
medewerkers, vrijwilligers en bezoekers om
preventief een mondmasker te dragen in alle
openbare ruimtes op de locatie. Wij willen het virus
niet de kans geven om zich vrij te verspreiden
binnen onze locaties.
Bezoekers mogen op het appartement van de bewoner het mondmasker
afzetten, mits er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Ditzelfde geldt
aan tafel in het restaurant.
Het is dan ook nog steeds heel belangrijk dat men zich aan de basisregels
houdt, ook als u gevaccineerd bent.
•
•
•
•
•

Was regelmatig uw handen
Houd 1,5 meter afstand van anderen
Blijf thuis bij klachten en laat u testen
Houdt u aan de quarantaineregels indien u op vakantie bent
geweest
Geef aan het zorgteam door als u positief getest bent of met een
positief getest persoon in aanraking bent geweest. Wij kunnen dan
passende maatregelen nemen.

Registratieplicht
Er geldt nog steeds een registratieplicht voor bezoekers en vrijwilligers.
Mocht er onverhoopt een besmetting zijn, dan weten we wie er in huis
was en kunnen we de betreffende mensen direct op de hoogte
stellen. Overige betrokkenen brengen wij op de hoogte via de wekelijkse
bewonersnieuwsbrieven en daarnaast melden wij de besmetting direct bij
de GGD.
Bezoekregeling
Bewoners mogen bezoek ontvangen en zijn er vooralsnog geen
beperkingen voor het aantal bezoekers, mits er 1,5 meter afstand
gehouden kan worden.
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Locatieverpleegkundigen

Daryl Beijlen
d.beijlen@libertasleiden.nl
Femke Slingerland
f.slingerland@libertasleiden.nl

Coördinator Hotelservices
Miranda van den Oever

m.vandenoever@libertasleiden.nl

Coördinator
Voedingsdienst

Fred Arnoldus
f.arnoldus@libertasleiden.nl

Medewerkers
dagbesteding

Brenda Krom (somatiek)
b.krom@libertasleiden.nl
Alexandra Stikvoort (PG)
a.stikvoort@libertasleiden.nl

Geestelijk verzorger
Ellen van der Weerd

e.vanderweerd@libertasleiden.nl

06-22166345

Cliëntenraad
Rob Kragten

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

Bewonersoverleg

Het bewonersoverleg kent vaste en wisselende leden en wordt 4 keer per
jaar georganiseerd. De onderwerpen die besproken worden hebben
betrekking op de locatie. Bewoners en/of familieleden zijn van harte
welkom een bijdrage te leveren.
Het eerstvolgende overleg is op 2 augustus 2021 van 19.00-20.00 in de
vergaderruimte naast de servicebalie. Er is een agenda met een aantal
vaste bespreekpunten zoals zorgverlening, voeding, huishouding en
activiteiten, maar uiteraard is er ook ruimte om eigen onderwerpen in te
brengen.
Corine Heemskerk, teammanager en een lid van de Cliëntenraad van
Libertas Leiden zijn hier als vaste deelnemers bij aanwezig en gaan graag
met u in gesprek.
Datum

Activiteiten somatiek

Ruimte

Tijd

Maandag
2 augustus

Sjoelen gewone bak
Handwerken
Bewonersoverleg
Sjoelen kleine bak

Activiteitenruimte
Activiteitenruimte
Vergaderruimte
Activiteitenruimte

10.00-12.00
14.00-16.00
19.00-20.00
14.00-16.00

Inloopochtend
Zingen
Creativiteiten

Activiteitenruimte
Activiteitenruimte
Activiteitenruimte

10.00-12.00
14.00-16.00
10.00-12.00

Geen activiteit

Activiteitenruimte

10.00-12.00

Borreluurtje met wat
lekkers

Restaurant

15.00

Dinsdag
3 augustus
Woensdag
4 augustus
Donderdag
5 augustus
Vrijdag
6 augustus
Zaterdag
7 augustus
Zondag
8 augustus

Geen activiteit

Activiteiten PG afdelingen

