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Gelukkig, ondanks de toename van het aantal coronabesmettingen
landelijk, is het binnen SGL op dit moment rustig. Natuurlijk blijven
we heel alert en houden we ons extra goed aan alle maatregelen.
We verwachten dit ook van al onze medewerkers, vrijwilligers,
cliënten, mantelzorgers en bezoekers. We moeten de flink
beperkende maatregelen, zo is afgelopen week in de
persconferentie bekend gemaakt, dus helaas nog even handhaven.
Laten we er met z’n allen het beste van maken. Gelukkig wordt het
nu echt lente en lacht de zon ons tegemoet...

MAATREGELEN BLIJVEN VAN KRACHT
Alle maatregelen blijven vooralsnog van kracht. Kijk op onze corona update webpagina voor de
precieze maatregelen: www.sgl-zorg.nl/over-sgl/corona-updates. Eventuele versoepelingen of
aanpassingen worden hier ook als eerste bekend gemaakt.

VACCINATIE UPDATE
Deze weken worden onze bewoners (cliënten van onze WBC's) over het algemeen voor de
tweede keer gevaccineerd. Twee weken na de tweede vaccinatie mogen bewoners hun bezoek
uitbreiden van één naar twee personen per dag in hun appartement. Een klein lichtpuntje!
We houden jullie natuurlijk goed op de hoogte van het vervolg.
Verder waren de vaccinaties met AstraZeneca landelijk even stopgezet
vanwege een heel klein risico op trombose. Inmiddels is helder waardoor
dit veroorzaakt wordt: het is een extreme reactie van het lichaam, waardoor antistoffen worden gemaakt m.b.t. eigen bloedplaatjes. Nu dit bekend
is, kan het op de juiste wijze behandeld worden en worden de vaccinaties
tot onze vreugde gecontinueerd. Lees onderstaande artikelen ter info:
- Volkskran t - Oorzaak van bijwerking ontdekt, behandeling goed mogelijk
- NOS - AstraZeneca veilig en volledig effectief
- NOS - Oplossing voor bloedstolsels en tekort aan bloedplaatjes

U BENT WELKOM OP ONZE AC'S
Graag willen we benadrukken dat onze AC’s goed met alle maatregelen omgaan en veilig
ingericht zijn. Iedereen is weer meer dan welkom voor een leuke dag, zowel onze bewoners als
cliënten die thuis wonen. Even weg van huis, even onder de mensen, even iets leuks doen en dat
alles in een veilige setting. Heeft u vragen? U kunt te allen tijde bij uw begeleider terecht!
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