Coronavirus update vrijwilligers,
Donderdag 9 december 2021

In deze update


Beste vrijwilliger,
Iedere week overlegt het coronakernteam over
de ontwikkelingen rondom het coronavirus.







Overzicht m.b.t. positief geteste
cliënten
Boosterprik voor cliënten
Boosterprik medewerkers
Boosterprik vrijwilligers via GGD
Zorgcontinuïteitsplan in werking
gesteld
Initiatief Zorginzet weer van kracht

Aantal positief geteste cliënten
In de periode van 23 t/m 7 december jl., heeft onderstaand aantal cliënten een positieve uitslag van
de coronatest ontvangen:
Beukenstein
De Heybergh
De Vier Linden
Ontmoetingcentrum De Plataan
Zorg thuis Puntenburg
Zorg thuis Soesterkwartier
Zorg thuis Soest west-zuid
Zorg thuis Driebergen
Zorg thuis Soesterberg

5 bewoners
11 bewoners
12 bewoners
2 bewoners
3 cliënten
5 cliënten
2 cliënten
1 cliënt
1 cliënt

Betreffende cliënten worden volgens protocol verzorgd.

De derde vaccinatie, de zogenaamde boosterprik voor bewoners
Op dinsdag 7 en woensdag 8 december stonden in het teken van de derde vaccinatie voor bewoners;
in twee dagen tijd werden er zo’n 1000 boosterprikken gezet. Met alle voorbereidingen, logistiek en
inspanningen een enorme prestatie, met dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.

We gaan zelf medewerkers die dat willen de boosterprik geven
Besloten is, tegen alle eerdere communicatie in, dat we binnen Silverein zelf alle (!) medewerkers die
dat wensen, vaccineren met de boosterprik. Medewerkers die deze boosterprik wensen, willen we
als werkgever zo optimaal mogelijk faciliteren. Op deze manier doen we er alles aan medewerkers en
cliënten zo maximaal mogelijk te beschermen tegen een COVID-besmetting en reduceren we zo veel
mogelijk verspreiding.

Het is een enorme klus, maar we zien op korte termijn geen andere mogelijkheid, omdat op dit
moment bij de GGD het proces vertraagd verloopt en priklocaties waar momenteel capaciteit wordt
aangeboden, ver uit onze regio liggen.

Boosterprik voor vrijwilligers
Vanwege de huidige capaciteit zijn wij helaas niet in staat om ook alle vrijwilligers te vaccineren. Wat
we wel hebben gedaan is het aanvragen van unieke vaccinatiecodes bij de GGD voor vrijwilligers.
Met deze code kunnen vrijwilligers, die dit willen, een afspraak maken via
www.ziekenhuiscoronaprik.nl voor een boosterprik.
Binnenkort ontvang je van Silverein een uitnodiging, voorzien van een vaccinatiecode. Als je emailadres bekend is bij ons, krijg je uitnodiging per e-mail. Mochten wij niet over jouw e-mailadres
beschikken, of heb je geen e-mailadres, dan ontvang je de uitnodiging per post.
Wil je een afspraak maken voor de boosterprik? Dan ga je naar www.ziekenhuiscoronaprik.nl.
Daar vul je het volgende in:
Stap 1: Beantwoord de gezondheidsvragen
Stap 2: Vul uw vaccinatiecode in
Stap 3: Vul de eerste 4 cijfers van uw postcode in en kies een locatie
Stap 4: Kies een datum en tijd voor uw vaccinatieafspraak
Inmiddels worden 60+-ers en mensen met een kwetsbare gezondheid ook uitgenodigd via de
Rijksoverheid. Het kan dus voorkomen dat de uitnodiging van Silverein en die van de Rijksoverheid
elkaar kruisen.

Waarom het zorgcontinuïteitsplan?
Landelijk nemen de coronabesmettingen nog nauwelijks af. De zorg staat onder grote druk. Vanuit de
overheid is aangegeven dat alle planbare ziekenhuiszorg landelijk wordt afgeschaald. Veel
ouderenzorgorganisaties hebben te kampen met grote personele problemen en nemen
noodmaatregelen.
Actualiteit rondom roosters
Ook bij Silverein ontwikkelt het aantal coronabesmettingen nog steeds, zowel onder cliënten als
onder medewerkers. Op sommige locaties is de situatie zo ernstig dat bewoners niet meer de zorg
kunnen ontvangen die zij nodig hebben en zijn er te weinig medewerkers om het rooster rond te
krijgen. Daarmee staat de zorgcontinuïteit voor cliënten van Silverein onder druk. Op regionaal
niveau is hierdoor op enkele locaties of afdelingen het zorgcontinuïteitsplan inmiddels al in werking
gesteld en leidt dit soms tot afschaling van zorg.

Lokale crisisteams
Bij uitbraken is, zoals eerder gezegd, de druk op het team groot. Lokale crisisteams onder leiding van
de manager zijn aan zet om andere hulpbronnen aan te wenden om dit in die specifieke situatie te
organiseren. Hiervoor biedt het zorgcontinuïteitsplan handvatten.
Het zorgcontinuïteitsplan is per direct en ‘Silverein-breed’ van kracht
We merken dat ondanks alle creativiteit en mogelijkheden die nu beschikbaar zijn, het rondkrijgen
van de roosters en het geven van de zorg die nodig is aan bewoners, een steeds grotere uitdaging is.
Dit is een zorgelijke situatie en vraagt om een passend, breed gedragen besluit vanuit management
en directie, afgestemd met de OR (Ondernemingsraad) en de CCR (Centrale Cliëntenraad). Ook staan
we in nauw contact met onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, GGD en GHOR.
Het coronakernteam heeft daarom eind vorige week geadviseerd het zorgcontinuïteitsplan
Silvereinbreed in werking te stellen. Het managementteam en directie heeft dit advies, in overleg
met de raad van bestuur van De Opbouw, overgenomen. Dit zorgcontinuïteitsplan geldt voor de hele
organisatie.
De consequenties van dit besluit
Het belangrijkste dat in het zorgcontinuïteitsplan staat beschreven, is dat de basiszorg aan cliënten
door moet gaan. Om dit te kunnen realiseren is
1. De zorg, welzijn en behandeling afgeschaald,
2. Zijn de meeste scholingen en trainingen opgeschoven tot na 17 januari 2022,
3. Kan het zo zijn dat toezegging van het vakantieverlof van medewerkers wordt ingetrokken,
4. Planners kunnen regio overstijgend werven.
Wat betekent het afschalen van zorg, welzijn en behandeling?
Binnen elk team op alle locaties én in de thuiszorg wordt gekeken welke zorg noodzakelijk is voor
bewoners. Alle niet noodzakelijke zorg, welzijn en behandeling wordt op een laag pitje gezet. Zo
voeren we bijvoorbeeld alleen nog noodzakelijke behandelingen uit en zetten we sommige reguliere
welzijnsactiviteiten stop. Daarbij blijven we vanzelfsprekend wel zoeken naar alternatieven en
aandacht houden voor het welzijn van cliënten.
Scholing en teamvergaderingen
Met directe ingang en tot 17 januari 2022 worden scholingen en teamvergaderingen opgeschort. De
vrijkomende tijd wordt gebruikt om de inzet op zorgafdelingen te vergroten. Waar overschot
ontstaat kan dit worden bemiddeld naar de teams of locaties in de organisatie waar er personele
nood is. Wegens de huidige- en aankomende feestdagen is gekozen het merendeel van de scholing
op te schorten. Na 17 januari dient scholing weer voortgang te krijgen wegens eventuele
aangrenzende risico’s. De enige training/opleiding/scholing die wél doorgang vinden:
 De verzuimtraining voor leidinggevende
 De medicatietraining voor helpenden

Intrekken vakantieverlof medewerkers
Een ontzettend vervelend besluit, maar wel een waaraan we niet ontkomen. We zijn genoodzaakt de
totale personele planning van de zorgteams, welzijnsteams en behandelteams te herzien. Ook
verlofaanvragen of reeds toegezegd verlof wordt hierin meegenomen. De Silverein-brede planning
om alle roosters rond te krijgen is leidend. Het kan dus zijn dat het toekennen van verlof opnieuw
wordt overwogen en indien nodig wordt ingetrokken.
Planners kunnen regio overstijgend inzetten
De breed ingezette communicatie over de situatie waar wij ons in begeven, biedt de planners
mogelijkheid om regio overstijgend te vragen om personele uitwisseling. Er kan bijvoorbeeld een
periode opdrachten worden bemiddeld naar een andere plek waar de nood hoger is. Hierover voert
de planner het gesprek met de betreffende manager.

Activeren initiatief Zorginzet
We herstarten het initiatief Zorginzet. Dit betekent dat we op verschillende manieren proberen aan
‘extra handen’ te komen in de zorg.
Zo doen we een beroep op alle niet-zorgmedewerkers binnen Silverein om zich beschikbaar te stellen
voor ondersteuning aan zorgteams en daar waar mogelijk de eigenlijke werkzaamheden te parkeren.
Ook vragen we familieleden van cliënten een steentje bij te dragen, waar mogelijk.
Dezelfde vraag stellen wij ook graag aan vrijwilligers. Wil jij wat extra’s doen de komende periode?
Meehelpen op een woning of afdeling, helpen eten koken, koffie en thee schenken of net dat beetje
extra aandacht geven aan cliënten? Geef dit dan door aan de locatie waar je vrijwilligerswerk doet.
Alvast enorm bedankt voor je inzet!

Vragen over het coronavirus en over de coronavaccinatie
Heb je vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Hier vind je alle actuele
informatie. Heb je vragen over het coronavirus in relatie tot je werk? Stuur een mail naar
corona@silverein.nl. Je kunt ook op werkdagen bellen naar 033 46 00 507.

