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Beste bewoner, familie en naasten,
Vanaf 25 januari is gestart met het vaccineren van bewoners in kleinschalige
woonvormen. Tot op heden is ons niet bekend wanneer bewoners Huize Zocher worden
gevaccineerd. Wij zitten er bovenop en zijn hierover in nauw contact met de huisarts.
Helaas hebben wij geconstateerd dat instanties soms tegenstrijdige informatie
verstrekken. Wij begrijpen dat dit voor u heel verwarrend kan zijn.
HIerna volgt de informatie zoals die bij ons bekend is.
Hoe is de vaccinatie georganiseerd?
De vaccins worden verspreid vanuit regionale huisartsenpost. Dat is omdat er allerlei
voorwaarden zijn aan het vervoeren van de Moderna-vaccins en om zo efficiënt mogelijk
te kunnen omgaan met de beschikbare hoeveelheid vaccin.
Vanuit deze post zal een mobiele team van huisartsen naar Huize Zocher rijden en daar
de bewoners gaan vaccineren. De bewoners hebben inmiddels een
toestemmingsverklaring ingevuld.
Wat is de rol van de huisarts?
Sommige huisartsen zullen in zo’n mobiel team gaan werken. De bewoners worden
wellicht gevaccineerd door collega-huisartsen en niet door de huisarts van de
Nassaupraktijk.
Wij hopen u snel nader te kunnen informeren.
Mede dankzij jullie begrip en medewerking hebben we in Huize Zocher nog geen
besmettingen gehad. Uiteraard willen we dit graag zo houden.
Tot tenminste 3 maart gelden er aangescherpte regels. De avondklok wordt verlengd tot
woensdag 3 maart 04.30 uur. Helaas moeten we ook het bezoek beperken tot 1
bezoeker per dag. Aanmelden bezoek gaat nog steeds via de applicatie .
De medewerkers Huize Zocher hebben toestemming om te werken en hebben hiervoor
een verklaring gekregen.

De noodzakelijke zorg zoals huisarts, ergotherapeut en fysiotherapeut gaat door.
Voor meer informatie over de beschermende maatregelen verwijzen wij u naar de site van
de rijksoverheid
Hartelijk bedankt voor uw begrip en medewerking.
Team Huize Zocher
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