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SWZ en corona

Beste cliënten en verwanten,
We kijken terug op een bewogen jaar waarin corona een grote rol heeft gespeeld. Wij
hebben ons best gedaan om ten alle tijden mensgerichte zorg te bieden, ook al maakt
corona het ons niet makkelijk. Uw begeleiders/de begeleiders van uw verwant maken per
situatie die zich voordoet een inschatting om zo op maat de best mogelijke zorg te kunnen
blijven bieden. Hierbij worden zij ondersteund door ons team ondersteunend
verpleegkundigen (TOV) en corona-team waar zij voor alle vragen en ondersteuning
terecht kunnen.
Ook spelen er morele dilemma’s zoals het al dan niet verplicht vaccineren van
zorgpersoneel. We hebben het afgelopen jaar hierover een moreel beraad gehouden
waarin we met mensen uit verschillende gelederen het gesprek zijn aangegaan. Dit gaf
mooie inzichten en begrip over en weer. Wij weten niet van onze medewerkers of zij
gevaccineerd zijn. Waar we wel zorg voor dragen is dat er veilig gewerkt wordt. Daarom
dragen onze medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een chirurgisch
mondkapje en handschoenen als zij cliënten verzorgen.
Omdat we niet weten wat de omikron variant gaat doen hebben wij eind vorig jaar de
cliënten die bij ons wonen, medewerkers én vrijwilligers, die dat wilden, de boosterprik
gegeven. Een hele logistieke organisatie, maar het is ons gelukt. En daar zijn wij trots op!
Wij weten niet wat het komende jaar allemaal gaat brengen. Weet dat wij alles op alles
zetten om voor onze cliënten een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. Daarnaast doen
wij ons best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de corona ontwikkelingen
binnen SWZ.
Op onze website vindt u de actuele informatie over de coronamaatregelen bij SWZ. U heeft
hiervoor geen toegangscode meer nodig, de informatie is vrij toegankelijk.
Heeft u aanvullende vragen dan kunt u deze stellen aan de medewerkers van het team.
Ik wens u ondanks corona een mooi jaar toe waarbij wij met elkaar in verbinding blijven.
Met vriendelijke groet,
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