
 

 

Coronavirus 
 Nieuwe informatie 14 april 2021 

Persconferentie 13 april   

  Het aantal besmette mensen neemt nog steeds toe. 

  Er liggen ook nog te veel mensen met corona in het ziekenhuis.  

  Daarom blijven coronamaatregelen nodig.  

  Er komt een plan om de maatregelen te versoepelen vanaf 28 april. 

   De versoepelingen gaan alleen door als er minder mensen besmet  

  raken.  

 

Vaccinaties lijken te werken   

  Bij Amarant zijn er minder besmettingen bij cliënten. 

  Dat is goed nieuws! 

  Wel zijn er meer verdenkingen van besmettingen bij personeel.    

  Daarom blijven we ons goed aan de maatregelen houden.  

  Maar we hebben ook gekeken wat er al wel kan. 

 

Ietsje minder strenge regels   

 De quarantaineregels zijn iets versoepeld.  

 Het zwemmen met cliënten wordt weer opgestart. 

 

Besmetting 

 Woon je in een woonvoorziening? 

 En is er iemand van de woning besmet of is er een vermoeden?  

 Dan blijft de besmette persoon zelf 10 dagen op de eigen kamer. 

 Alle medebewoners blijven 10 dagen in de woning en in de tuin.  

 Ze mogen dus ook in de gemeenschappelijke ruimtes komen.  

 We weten dat dit nog steeds een hele zware regel is. 

 Hopelijk voelt deze verandering net iets beter. 

 

Ben je twee keer gevaccineerd? 

 En heeft iemand van jouw woning corona? 

 Dan hoef je maar vijf dagen in quarantaine. 

 Na die vijf dagen moet je je weer laten testen. 

 Heb je geen corona? Dan stopt na vijf dagen de quarantaine. 

 Dit geldt ook als je direct contact hebt gehad met iemand met corona. 

 Heb je nog geen of maar één vaccinatie gehad? 

 Dan blijft de quarantaine wel tien dagen duren.  
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Tweede vaccinaties voor cliënten in de wijk 

  Eind maart is er gestart met de 2e ronde van vaccineren. 

  Amarant doet zijn best om iedereen op de hoogte te houden. 

  Het gebeurt regelmatig dat bijvoorbeeld tijden veranderen. 

  Complimenten voor medewerkers en cliënten  

  hoe jullie hier mee omgaan. 

    

Eerst vaccinatie gemist? 

  Geen probleem. Je kunt nog steeds een prik krijgen. 

 

Een prik gehad en daarna corona gekregen? 

  Dan heb jij geen tweede prik nodig.  

  Je bent nu al voldoende beschermd. 

 

Wanneer krijgen alle andere cliënten een vaccinatie? 

  WLZ cliënten worden op dit moment al gevaccineerd. 

  Amarant kijkt of alle andere cliënten ook voorrang kunnen krijgen. 

 

Vaccinaties voor medewerkers 

  Medewerkers in de directe zorg hebben een vaccinatie kunnen halen. 

  We weten niet wie zich heeft laten vaccineren. Dat is privé. 

  Daarom blijven de maatregelen zoals het dragen van een mondkapje 

  gelden.   

  

Heb je vragen? 

  We houden je steeds op de hoogte via www.amarant.nl  

  Je kunt met vragen natuurlijk altijd terecht bij je begeleider. 

  Voor een luisterend oor kun je ook terecht bij de Helpdesk Cliënt 

   088 - 6119955  (maandag t/m vrijdag van 8.00 -17.00 uur). 

  Of mail naar corona@amarant.nl. 

  Op www.steffie.nl vind je duidelijke informatie over corona. 
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