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Beste bewoners, familie en contactpersonen,
Inmiddels hebben we bij drie bewoners het Covid-19 virus vastgesteld. De druk op de Zevenster en
de medewerkers is daardoor erg hoog. Daarom ben ik genoodzaakt om extra maatregelen te nemen.
In deze brief leg ik u uit welke dat zijn voor de komende periode. De in deze brief genoemde
maatregelen gaan in per dinsdag 22 december.
Maatregelen
Landelijk neemt het aantal Covid-19 besmettingen nog altijd toe. Ook in de regio Zevenhuizen is dat
het geval. Daardoor waren er al enige tijd extra maatregelen van kracht in de Zevenster. Nu het virus
ook binnen de Zevenster toeneemt moet ik aanvullende maatregelen nemen. Dit om alle bewoners
van de Zevenster te beschermen en goede zorg te kunnen blijven garanderen.
Ter voorkoming van nog meer besmettingen in huis wil ik u vragen om uw dierbare niet mee te
nemen naar huis of elders de komende tijd. In afstemming met de specialist ouderengeneeskunde
heb ik besloten dat wanneer een u uw dierbare meeneemt, hij of zij bij terugkeer direct 10 dagen in
isolatie op de kamer gaat. Dit is een verregaande maatregel dat realiseer ik mij. Reden voor het
nemen van deze maatregel is dat is aangetoond dat het grootste deel van de recente besmettingen in
de Zevenster van buiten mee naar binnen is genomen. Wij vertrouwen erop dat door het nemen van
deze maatregel het virus niet verder zal verspreiden en weer snel buiten de deur is.
Daarnaast heb ik de volgende maatregelen genomen om het aantal bewegingen in huis te
minimaliseren:
1. De tags gaan (weer) uit;
2. De deurwacht wordt weer ingesteld;
3. De bezoektijden worden teruggebracht. U bent welkom tussen 10.00 uur en 19.00 uur.
Tijdens de feestdagen kunt u uw dierbare tussen 10.00 uur en 21.30 uur ophalen en
terugbrengen, waarna de isolatie periode start.
4. In verband met de personeelskrapte worden alle bewoners voorlopig verzorgend gewassen.
Dit houdt in dat er de komende periode niet wordt gedoucht.
Quarantaine
Woning 45 en 47 zijn momenteel in quarantaine. Door de laatste besmetting blijft woning 45 in ieder
geval tot 29 december in quarantaine. Indien er geen nieuwe besmettingen op woning 47 bij komen,
dan kan die woning aanstaande donderdag weer vrij worden gegeven.

Samenvattend
De reguliere bezoekregeling voor de komende periode ziet er als volgt uit:
• Twee bezoekers per bezoekmoment dag zijn welkom. Dit zijn bij voorkeur vaste bezoekers;
• Houd 1,5 meter afstand;
• Gebruik altijd een mondkapje;
• Registreer uzelf bij de ingang. Doe dit volledig;
• Ontsmet uw handen;
• Bezoek is welkom tussen 10.00 uur en 19.00 uur;
• Tijdens de feestdagen op 24, 25, 26 en 31 december en 1 januari bent u welkom tussen
10.00 uur en 19.00 uur en kunt u uw dierbare terugbrengen tot 21.30 uur.
Indien u een woning in quarantaine wilt bezoeken gelden andere regels. Mocht dit op u van
toepassing zijn, dan bent u daarover separaat geïnformeerd.
We vinden het enorm spijtig dat door de recente besmettingen de aanvullende maatregelen nodig
zijn. Maatregelen als deze nemen we niet graag, maar zijn onvermijdelijk. Door ons strikt te houden
aan de maatregelen hopen we dat het Covid-19 virus zich niet verder verspreidt en weer snel buiten
de deur is. Hiervoor vragen we uw begrip en medewerking in het naleven van de maatregelen.
Samen met u lukt het ons om zo snel mogelijk weer vrij van het Covid-19 virus te zijn!
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met één van de
teamleiders of een email sturen naar info@de7ster.nl. Wij zorgen er dan voor dat uw vraag op de
juiste plek terecht komt.

Met vriendelijke groet,

Camiel Hoek
Bestuurder a.i.
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