KSW Het Gebouw – week 20 – 16 t/m 22 mei 2022
Praktische informatie

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

Contact

Huisje 1: 06-51527490
Huisje 2: 06-51527810
Huisje 3: 06-51528122

Teammanager

Petra van Velzen
p.vanvelzen@libertasleiden.nl

Corona update
De coronamaatregelen in de maatschappij zijn afgebouwd. Om onze
bewoners en onze medewerkers en vrijwilligers te beschermen volgen
wij de RIVM-richtlijnen. Op dit moment zijn de richtlijnen onveranderd
en is het advies om tijdens het werken met kwetsbaren de algemene
voorzorgsmaatregelen te blijven hanteren en preventief beschermingsmiddelen te gebruiken. Onze medewerkers en vrijwilligers dragen
daarom binnen de 1,5 meter afstand een mondkapje en wij vragen
bezoekers dit ook te blijven doen.
Een aantal adviezen helpt nog steeds om besmetting te voorkomen:
• Was regelmatig uw handen.
• Hoest en nies in uw elleboog.
• Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest.
• Ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht.

Locatieverpleegkundige

Daryl Willemstein
d.willemstein@libertasleiden.nl

Geestelijk verzorger
Ellen van der Weerd

e.vanderweerd@libertasleiden.nl

06-22166345

Coördinator palliatieve zorg
Maya Brouwer
06-57370289
m.brouwer@libertasleiden.nl

Cliëntenraad

Marian Hoeber
Clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice
071-5168168

Klantenservice@libertasleiden.nl

Vooraankondiging bewonersoverleg
Het bewonersoverleg
wordt 4 keer per jaar
georganiseerd en de
onderwerpen die
besproken worden
hebben betrekking op
de locatie. Bewoners
en/of familieleden
zijn van harte
welkom een bijdrage
te leveren.

KSW Het Gebouw – week 20 – 16 t/m 22 mei 2022
Klachtenfunctionaris

Het eerstvolgende overleg is op 23 mei 2022 van 19.00-20.00 uur op de
afdeling. Er is een agenda met een aantal vaste bespreekpunten, zoals
zorg, welzijn, voeding en huishouding, maar uiteraard is er ook ruimte
om eigen onderwerpen in te brengen.

Stichting Vrienden van
Libertas Leiden

Petra van Velzen, teammanager, Daryl Willemstein, locatieverpleegkundige, Marian Hoeber, lid van de Cliëntenraad zijn hier als vaste
deelnemers bij aanwezig en gaan graag met u in gesprek.

Annemarieke Hoogland
06-23666112
a.hoogland@libertasleiden.nl

vriendenvan@libertasleiden.nl
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