Coronavirus update bewoners
en 1e contactpersonen

In deze update

Dinsdag 16 november 2021



Beste bewoner en eerste
contactpersoon,



Iedere week overlegt het
coronakernteam over de ontwikkelingen
rondom het coronavirus. Vanaf deze
week zal de frequentie van het overleg
worden opgeschaald naar twee keer per
week.







Landelijke, algemene informatie van de
rijksoverheid omtrent corona
Overzicht afgelopen week m.b.t. positief
geteste cliënten
Bezoekersaantal vooralsnog onveranderd
Boosterprik
Aanscherping maatregelen:
Mondmaskers op locaties en bij
begroeting, medewerkers waar mogelijk
thuiswerken en ventilatie.
Coronatoegangsbewijs

Naar aanleiding van de persconferentie informeert de rijksoverheid ons:
“Besmettingen moeten omlaag: strengere regels om contacten te beperken.
Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen
terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Om elkaar, en vooral de
kwetsbare mensen, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het
coronavirus, zijn aanvullende maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn erop gericht het
aantal contactmomenten per dag te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school,
werk, sport et cetera) zoveel mogelijk door, terwijl in de avond het aantal contactmomenten meer
wordt beperkt. Deze maatregelen zijn ingegaan op zaterdag 13 november jl. en gelden in ieder geval
tot zaterdag 4 december aanstaande. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld.”
Landelijke maatregelen op korte termijn
Vanaf zaterdag 13 november jl. gelden landelijk nieuwe maatregelen, die u kunt lezen op de website
van de rijksoverheid onder deze link.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/12/overzicht-coronamaatregelen.
Een selectie uit deze maatregelen, zijn kort en bondig voor u hieronder genoteerd. Indien dit
aangescherpte, landelijke beleid consequenties heeft voor Silverein, leest u verderop in deze update
de vertaling van dit beleid naar de situaties voor de Silverein verpleeghuizen.
 “Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
 Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt een mondkapjesplicht.
 Niet-essentiële winkels en -dienstverlening zoals kledingwinkels, contactberoepen zoals de
kapper en casino’s zijn open tot 18.00 uur.
 Horeca en essentiële winkels, zoals supermarkt, dierenwinkel en drogisterij, zijn open tot
20.00 uur.









In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht.
Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een
vaste zitplaats.
Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld
bioscopen, theaters en concertzalen.
Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan. Verder is alle
sport toegestaan.
Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’.
Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag.
Als een huisgenoot besmet is dan gaat de huisgenoot in isolatie. Alle andere (gevaccineerde
en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.

Deze maatregelen komen bovenop de basisregels die op dit moment al voor iedereen gelden zoals
de mondkapjesplicht en de inzet van het coronatoegangsbewijs. Laat je bij klachten altijd testen, ook
als je gevaccineerd bent.”
Tot zover de tekst vanuit de rijksoverheid.
Verderop in deze corona update, informeren we u graag over onze vertaling van de hierboven
geciteerde, landelijke maatregelen voor Silverein.

Rectificatie en aantal positief geteste cliënten
In de vorige update zijn, in verband met een fout in de aantallen besmettingen op locatie Leilinde,
verkeerde gegevens gecommuniceerd. Uitermate vervelend voor betreffende bewoners,
familieleden en medewerkers. We scherpen de interne registratieprocedure aan en zijn nog
zorgvuldiger alvorens we dergelijke informatie communiceren.
In de achterliggende periode, van 3 t/m 15 november jl., heeft onderstaand aantal bewoners een
positieve uitslag van de coronatest ontvangen
Beukenstein, woning 1, 6, 7 en 10
Molenschot
Het ontmoetingscentrum Baarn
Heidetuin
Noorderhof

veertien bewoners
een bewoner
een bewoner
een bewoner
drie bewoners

Betreffende cliënten worden volgens protocol verzorgd.

Bezoekersaantal per bewoner bij Silverein onveranderd
Ondanks het dringend advies van de rijksoverheid dat thuis maximaal vier bezoekers tegelijkertijd
welkom zijn, heeft Silverein hierover nog geen aanscherping in de bezoekersregeling aangekondigd
voor haar locaties. Hierover zal in het eerstvolgende overleg worden vergaderd en indien daarin een
aanscherping plaatsvindt, informeren we u hier uiteraard over.
Belangrijkste regel is hierbij is wel dat in de ruimte waar het bezoek zich bevindt met de bewoner,
1,5 meter afstand gehouden kan worden. Bezoek is alleen welkom in de huiskamer als ook daar de
1,5 meter afstand gehouden kan worden. Als u met meerdere mensen op bezoek komt, vragen wij u
uit te wijken naar een andere ruimte (bijvoorbeeld het restaurant en/of de kamer van de bewoner.
Ook dan geldt de voorwaarde dat men zich daar aan de 1,5 meter afstand houdt.

Derde vaccinatie, de zogenaamde boosterprik
Inmiddels worden alle voorbereidingen getroffen om de uitrol van de derde vaccinatieronde
zorgvuldig te kunnen realiseren. Het is een enorme administratieve en organisatorische operatie die
consciëntieus uitgevoerd dient te worden. Er is een team van medewerkers samengesteld dat, onder
leiding van de voorzitter van het coronakernteam, verschillende inventarisaties uitvoert. De
vaccinaties Pfizer zijn reeds besteld en de verwachting is dat begin december deze boosterprikken
gezet gaan worden.
Het geniet de voorkeur dat per locatie de bewoners die dat wensen, zoveel mogelijk gelijktijdig de
vaccinatie ontvangen. De GGD heeft aangegeven dat zij wellicht met prikteams de verschillende
zorgorganisaties kunnen ondersteunen en zij locaties kunnen langsgaan. Echter, op dit moment is
nog onduidelijk of zij tijdig (begin december) deze prikteams kunnen inzetten. Mochten de GGDprikteams niet tijdig in actie kunnen komen, dan zal Silverein, ondanks de impact op de zorgteams,
zelf prikteams gaan samenstellen.
In tegenstelling tot de vorige vaccinatierondes, zullen de huisartsen geen boosterprikken in
verpleeghuizen zetten. Ongeacht welk prikteam in december in actie komt, worden de huisartsen,
die bewoners van Silverein onder behandeling hebben, van tevoren benaderd. Iedere desbetreffende
huisarts wordt geraadpleegd voor afstemming, toestemming, informatieoverdracht RIVM en
vastlegging in het dossier.
Er is nog veel onbekend met betrekking tot de planning, vaccinatie leverdatum en mogelijke prikdata.
Wel kunnen we een reële inschatting maken en u melden dat het vrijwel onmogelijk is te
veronderstellen dat binnen nu en twee weken de boosterprik al zal worden gezet.
Waarschijnlijk ontvangen zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor de derde vaccinatie, een
uitnodiging via de GGD. Wanneer dit zal plaatsvinden is op dit moment nog onduidelijk.

Mondmasker bij binnenkomst en bij begroeting binnen de 1,5 meter
We zijn terughoudend geworden bezoekers te motiveren de cliënt te knuffelen bij hun begroeting.
Sterker nog, het coronakernteam stelt zichzelf de vraag of een begroeting binnen de 1,5 meter nog
passend is onder de huidige omstandigheden. Elkaar niet mogen aanraken is echter een zeer heftige
maatregel en willen we als beleid vooralsnog niet adviseren. Daarom vragen we wederom aandacht
voor de 1,5 meter afstand en vragen we de bezoeker, gedurende het bezoek, het mondmasker op te
houden, tenzij men zit en minimaal 1,5 meter afstand houdt.

Thuiswerken waar mogelijk en digitaal vergaderen
We vragen wederom aan medewerkers extra aandacht voor het thuiswerken. Gezien de enorme
landelijke toename, maar ook de stijging op enkele van onze locaties, is het in toenemende mate
zeer wenselijk dat zij geplande fysieke vergaderingen omzetten naar een digitale vergadering. Mocht
dit medium niet geschikt zijn om bepaalde vergaderingen of overleggen via het scherm te houden,
dan kan bij uitzondering een fysieke meeting worden georganiseerd met in achtneming van de
ruimteregels.

Rijksoverheid vraagt aandacht voor voldoende ventilatie
“Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid. In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die
vervuiling gaat sneller als er meer mensen in de ruimtes aanwezig zijn. Door ventilatie stroomt er
frisse lucht naar binnen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit goed te houden. Lagere luchtkwaliteit kan
klachten veroorzaken als vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes,
bijvoorbeeld van het coronavirus, zich in ruimtes zonder ventilatie beter verspreiden. Daarom is het
nodig om ruimtes in gebouwen continu te ventileren.”
Medewerkers worden regelmatig gevraagd de ruimtes goed te ventileren, hier is continu aandacht
voor.

Silverein is onderdeel van Zorggroep De Opbouw. De Opbouw wordt aangestuurd door een raad van
bestuur. Samen met de drie directeuren van de werkmaatschappijen (Zideris, Prinsenstichting en
Silverein) en de bestuurssecretaris, vormen zij de directieraad.
Bericht uit de directieraad - Coronatoegangsbewijs
“Om ervoor te zorgen dat de samenleving na drie weken weer zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk
open kan en het aantal besmettingen beheersbaar blijft, werkt het kabinet aan het wettelijk mogelijk
maken van de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar andere sectoren en op de werkvloer.”
Dit is een fragment van de website van de rijksoverheid met betrekking tot het 2G of 3G beleid,
ofwel het coronatoegangsbewijs.

In de media en politiek is op dit moment aandacht voor de mogelijke introductie van een QR-code in
de zorg. Wij zijn voorstander van vaccineren; het vaccin beschermt aantoonbaar tegen ernstig ziek
worden en eventuele ziekenhuisopname. We delen onze kennis en adviseren iedereen zich te laten
vaccineren. In de zorg voor de cliënten hanteren wij alle noodzakelijke maatregelen en
beschermingsmiddelen om verspreiding en nieuwe besmettingen te voorkomen, want
voortschrijdend inzicht leert ons dat een vaccinatie helaas niet volledig beschermd tegen besmetting
of ziek worden.
De keuze om het coronatoegangsbewijs in onze zorgorganisaties in te voeren is in de directieraad en
het coronakernteam uitgebreid besproken. Vooralsnog nemen we hierover geen standpunt in. We
volgen de actualiteiten en richtlijnen van de brancheorganisaties Actiz en VGN en spreken hierover
met collega zorgorganisaties. Als we hierin ons standpunt hebben bepaald, zullen we dit uiteraard
communiceren.

Vragen over het coronavirus en over de coronavaccinatie
Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Hier vindt u alle actuele
informatie. Heeft u vragen over het coronavirus in relatie tot Silverein? Stuur een mail naar
corona@silverein.nl. Ook kunt u op werkdagen bellen naar 033 46 00 507.

