Aan de bewoners en contactpersonen
van Huize Winterdijk

Gouda, 20 maart 2020

Betreft: sluiten verpleeghuis i.v.m. het corona virus

Beste bewoner, familie en vrijwilliger,

Gisteren heeft u in het nieuws kunnen horen dat de verpleeghuizen worden gesloten voor de
veiligheid van onze meest kwetsbare ouderen. Dit betekent ook dat wij meegaan in dit beleid van de
minister en onze deuren zullen sluiten.
Voor u betekent dit het volgende: u mag met ingang van heden geen bezoek meer ontvangen, we
laten alleen de mantelzorgers toe. De mantelzorger mag alleen op de kamer van de bewoner blijven
en probeert het contact te minimaliseren met het personeel of overige bewoners. We vragen u
indien u alleen voor de boodschappen of voor de was komt dit af te geven aan de receptie bij de
ingang.
Bij de hoofdingang en de aparte ingang van het Baken staat er een receptionist die de boodschappen
kan aanpakken en afgeven aan de bewoner. Ditzelfde geldt voor de schone en vuile was. U kunt de
schone was in een zak doen met de naam van de bewoner erop. De vuile was kan worden opgehaald
op ma, wo en vrij tussen 11.00 – 12.00 uur in de ochtend.
In de thuiszorg mag alleen de mantelzorger nog komen die zorgt voor de noodzakelijke dingen als
boodschappen en de was. Dit kan worden afgestemd met de teamleiding.
Voor terminale zorg wordt een uitzondering gemaakt er mag dan wel bezoek komen en de familie/
mantelzorger mag gebruik maken van de hotelkamer.
Bij vragen m.b.t. het Baken kunt u zich wenden tot Lyda Hovestad of Jannie Drost telefoonnummer:
0182-680165 . Met vragen over het Huis kunt u zich tot Jannieke de Korte of Anja Blom wenden,
telefoonnummer: 0182-680021.
We beseffen dat in deze tijd het uiterste van u wordt gevraagd. En we wensen u veel geduld en
wijsheid toe. We hopen dat u zich niet eenzaam voelt en bidden dat deze maatregel snel kan worden
opgeheven.

Met hartelijke groet,

H.C. van Beijnum
Bestuurder Huize Winterdijk

