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Na feestdagen die zo anders dan anders waren voor iedereen,
is het nieuwe jaar aangebroken. 2021; een jaar waarin we
hopen dat we langzaam maar zeker terug kunnen naar een
nieuw soort normaal. We wensen voor iedereen een jaar
waarin we niet meer hoeven te vrezen voor onze gezondheid
en er meer ruimte komt voor ontmoetingen. Het wordt in ieder
geval een jaar vol met bijzonder mooie ontwikkelingen binnen
SGL. Binnenkort meer! Op naar een top 2021!

SITUATIE BINNEN SGL
Alle bestaande regels blijven gelden en we blijven de richtlijnen van het RIVM strikt volgen. Er
verandert binnen SGL op dit moment weinig voor onze cliënten en naasten tot tenminste 20
januari a.s. Momenteel zijn op enkele locaties van SGL coronabesmettingen (geweest). Het
gevolg is dat WBC's en AC's tijdelijk kunnen sluiten (quarantaine en even pas op de plaats).
Maandag a.s. zullen AC Sittard en AC Havikstraat weer open gaan. Betrokken cliënten worden
steeds persoonlijk geïnformeerd. Hou onze website in de gaten voor de laatste updates.
Gelukkig blijft het aantal besmettingen en over het algemeen ook de ernst beperkt, maar het is
wel een reminder dat iedereen extra zorgvuldig om moet gaan met alle regels.

VACCINEREN GESTART
Zoals u niet ontgaan zal zijn is het vaccineren landelijk gestart. Helaas
is nog steeds niet duidelijk wanneer onze zorgmedewerkers en
cliënten aan de beurt zijn. Ziekenhuismedewerkers hebben begrijpelijk - voorrang gekregen, en ook is er meer interesse dan
verwacht, waardoor enige vertraging is ontstaan voor (o.a.) onze
zorgmedewerkers. Wij verwachten binnen enkele weken de uitnodigingsbrief voor vaccinatie te mogen versturen. Onze cliënten
ontvangen deze brief niet van SGL maar van hun huisarts. Zodra wij
precieze data weten zullen we dit kenbaar maken. Al met al nog veel
onzekerheden, maar wij staan paraat en volgen alles op de voet. Heeft
u vragen? Kijk op www.coronavaccinatie.nl. Wij vinden het van groot
belang dat iedereen de mogelijkheid tot vaccinatie benut om sámen
een veilige woon-, verblijf-, werk- en bezoekomgeving te creëren.

WE ZIJN ER VOOR U
Heeft u nog vragen, opmerkingen of zit u ergens mee? Twijfel dan niet om contact met de
leidinggevende op locatie op te nemen. Wij staan te allen tijde klaar voor onze cliënten én voor
alle naasten en mantelzorgers. Wij zullen u regelmatig op
de hoogte houden van coronanieuws via deze nieuwsbrief
maar hou hiernaast vooral ook onze website in de gaten.
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