KSW Het Gebouw – week 48 – 29 november t/m 5 december 2021
Praktische informatie
Coronamaatregelen
Op onze website
www.libertasleiden.nl vindt u
onder het kopje “Wonen met
Zorg” alle praktische informatie
over onze locaties inclusief alle
nieuwsbrieven.

In een persconferentie van minister-president Rutte en minister De
Jonge legden zij uit waarom op sommige punten de coronamaatregelen
weer worden aangescherpt. Het aantal besmettingen lijft stijgen en
steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal
coronapatiënten op de IC’ s loopt op. Het RIVM verwacht deze winter
dan ook een piek.
Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden
en de kwetsbaren in de samenleving beschermen, heeft het kabinet
extra maatregelen genomen om de snelle verspreiding van het
coronavirus af te remmen. Daarbij wil het kabinet de samenleving zo
veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. Zo draagt men weer
een mondkapje en is de 1,5 meter afstand weer van kracht.

Sinterklaas

Op 3 december vieren wij in de
middag het Sinterklaasfeest
met onze bewoners. We hebben warme chocolademelk met
slagroom en gevulde speculaas. Sinterklaas komt hier elk
jaar maar weer.

Kan hij dit jaar ook komen?
Of kunnen we hier alleen van
dromen?
Hopelijk is de Sint gezond en
komt het deze dag ook weer
rond!

Bezoek is welkom
Bezoek is welkom op het appartement van de bewoner met
inachtneming van de 1,5 meter afstand en een maximum van 2
bezoekers per bewoner per keer. Helaas is het niet mogelijk bezoek op
de huiskamers PG te ontvangen.
Onze locatie is een omgeving waar veel kwetsbare ouderen wonen,
daarom is het nog steeds heel belangrijk dat iedereen zich aan de
basisregels houdt, ook als u gevaccineerd bent:
•
•
•
•
•
•
•

Was vaak uw handen.
Hoest en nies in de elleboog.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand.
Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij
de GGD.
Draag een mondkapje.
2 bezoekers per bewoner per keer.

Wanneer u op bezoek bent geweest en daarna positief getest of als u
met een positief getest persoon in aanraking bent geweest, meld dit aan
het zorgteam. Zij kunnen dan passende maatregelen nemen.
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Contact

Bezoek aan het Gebouw

Teammanager

Uiteraard bent u, als familie, benieuwd naar het welzijn van de
bewoners. U bent altijd van harte welkom op het Gebouw. Er zijn echter
een aantal momenten waarop wij de bewoners zoveel mogelijk met rust
proberen te laten. Dat is tijdens het ontbijt, de lunch en het avondeten.
Eten is voor onze bewoners een (sociale) aangelegenheid die de
zorgmedewerkers in alle rust proberen te organiseren.

Huisje 1: 06-51527490
Huisje 2: 06-51527810
Huisje 3: 06-51528122
Petra van Velzen
p.vanvelzen@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundige

Daryl Willemstein
d.willemstein@libertasleiden.nl

Geestelijk verzorger
Ellen van der Weerd

e.vanderweerd@libertasleiden.nl

06-22166345

Cliëntenraad

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

Redactie:
Ellen Verhoeven
Managementassistent
e.verhoeven@libertasleiden.nl

Op het gebouw is altijd wel wat aan de hand. De bewoners hebben
drukke agenda’s die de zorgmedewerkers bij aanvang van hun dienst zo
goed mogelijk over de dag verdelen. Wij zijn er maar druk mee!

Wij hebben een aantal nieuwe bewoners die op het Gebouw zijn komen
wonen. De oude en nieuwe gezichten moeten aan elkaar wennen. Bezoek van familie kan deze momenten verstoren.
Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met de rust tijdens deze
momenten. Het gaat om de lunch (12:00-13:00 uur) en het avondeten
(17:00-18:00 uur).
Namens de zorgmedewerkers bedankt voor uw begrip!

