Bathmen, 26 april 2022
Aan alle betrokkenen van ’t Dijkhuis
Graag informeren wij u weer over de ontwikkelingen in ’t Dijkhuis rondom corona
en de maatregelen. Dit is hopelijk voorlopig de laatste corona nieuwsbrief.
Aanpassingen maatregelen
Na de eerdere versoepelingen hebben we in zorgvuldig overleg, besloten dat de overige maatregelen
kunnen vervallen. Wel blijven een aantal adviezen van kracht in het belang van onze kwetsbare
bewoners.
Dit betekent voor de bezoekers:
- In de sluis (ingang) desinfecteert het bezoek de handen. U mag als bezoeker een mondkapje
van ’t Dijkhuis (type IIR) gebruiken als u dit wenst. Mondkapjes liggen bij de hoofdingang
klaar voor u.
- Het aantal bezoekers is onbeperkt en u hoeft niet meer op de kamer van de bewoner te
verblijven.
- Voor Banekate geldt dat bezoek niet in de huiskamer mag verblijven om de rust voor andere
cliënten te waarborgen. Wel kan er in de huiskamer koffie worden gehaald door bezoek.
Overig:
- Op 13 juni krijgen bewoners van Banekate hun tweede boostervaccinatie.
- Bewoners kunnen, na reservering, weer gebruik maken van de Rotonde voor verjaardagen
of andere bijeenkomsten.
- Externe partijen (zoals koren) kunnen weer gebruik maken van ’t Dijkhuis voor hun repetities,
vergaderingen, etc.
- U blijft thuis bij klachten en doet een zelftest
- Handen wassen en/of desinfecteren
- Ruimtes zo goed mogelijk ventileren
Tot slot wil ik u wijzen op de feestelijkheden rondom Koningsdag op
woensdag 27 april aanstaande.
’s Ochtends om 10.00 uur is de traditionele aubade op de parkeerplaats
bij ’t Dijkhuis voor alle bewoners van ’t Dijkhuis en inwoners van
Bathmen. Muziekvereniging Orpheus, kinderen van de scholen in
Bathmen en ABS Jazzdance komen dan optreden. Voor onze bewoners
zal er aansluitend een gezellig samenzijn in de Rotonde plaatsvinden,
om de verjaardag van onze koning gezamenlijk te vieren onder het
genot van een lekker hapje en drankje. 's Middags is er in de Rotonde een gezellige Bingo voor de
bewoners.
Mocht u vragen hebben dan staan onze medewerkers u graag te woord.
Vriendelijke groet,

Jackie van Beek,
Directeur-bestuurder

www.hetdijkhuis.nl | Gorsselseweg 2, 7437 BE Bathmen | 0570 - 54 16 44
info@hetdijkhuis.nl | AGB 42420180 | KvK 41244219 | IBAN NL13 ABNA 0256699380

