De Parelvissers – week 2 – 10 t/m 16 januari 2022
Praktische informatie

Coronamaatregelen

Ook zijn alle nieuwsbrieven van
onze locaties Wonen met Zorg
wekelijks te vinden op onze
website.

De verspreiding van de
Omikronvariant moet op korte
termijn worden vertraagd om de
zorg voor iedereen toegankelijk te
houden. Daarom heeft het kabinet
op 18 december aangekondigd
dat Nederland tot en met vrijdag
14 januari 2022 in lockdown gaat
en zijn er een aantal maatregelen
aangescherpt.

Op onze website
www.libertasleiden.nl vindt u
onder het kopje “Wonen met
Zorg” alle praktische informatie
over onze locaties.

Contact

Teammanager

Mark Schlagwein
m.schlagwein@libertasleiden.nl

Locatieverpleegkundige
Hilda Guijt
h.guijt@libertasleiden.nl

Coördinator Hotelservices
Petra Ruis
p.ruis@libertasleiden.nl

Coördinator Voeding
Stef Frankenmolen

s.frankenmolen@libertasleiden.nl

Medewerker Welzijn

Marjan Wiersma
m.wiersma@libertasleiden.nl
06-20513778

Geestelijk verzorger
Ellen van der Weerd

e.vanderweerd@libertasleiden.nl

06-22166345

Onze locatie is een omgeving waar veel kwetsbare ouderen wonen,
daarom is het heel belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen
houdt, ook als u gevaccineerd bent:
•
•
•
•
•
•
•
•

Was vaak uw handen.
Hoest en nies in de elleboog.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand.
Draag een mondkapje.
Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
2 bezoekers per bewoner per dag.
Voor mensen vanaf 70 jaar geldt: beperk uw contacten,
vooral met kinderen tot en met 12 jaar.

Bezoek is welkom, maar wel alleen op het appartement van de
bewoner met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Helaas is het niet
mogelijk voor bezoekers om gebruik te maken van ons restaurant.
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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Cliëntenraad

Activiteiten

Ruimte

Tijd

Maandag
10 januari

Winkeltje
Koffie met quiz

Centrale hal
Restaurant

09.30-12.00
10.30-11.45

071-5168168
klantenservice@libertasleiden.nl

Dinsdag
11 januari

Gym op de stoel
Gespreksgroep

Plaza
Plaza

15.00-16.30
13.30-14.30

Klachtenfunctionaris

Woensdag
12 januari

Winkeltje

Centrale hal

09.30-12.00

Donderdag
13 januari

Koffietafel met
Jan en Daan
Klassieke muziek

Restaurant

10.00-11.30

Plaza

14.00-15.30

Vrijdag
14 januari

Winkeltje
Hersengym

Centrale hal
Plaza

09.30-12.00
10.30-12.00

Janny Tuinman
Clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice

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

Datum

