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DAG VAN DE
VERPLEEGKUNDIGE
Op dinsdag 12 mei was het de 'internationale
dag van de verpleegkundigen.'
Onze verpleegkundigen werden die dag extra in
de kijker gezet.
Ze kregen allemaal een grote fles zeep om hun
handen extra te wassen en te verzorgen.
De helpende handen van onze verpleegkundigen
zijn onmisbaar.
Proficiat aan alle verpleegkundigen!

HOE GAAT HET MET ONS?
Hoe gaat het nu eigenlijk met ons?
Een vraag die meerdere keren wordt gesteld.
We stelden deze vraag aan "Freddy & Diaz"
- Freddy Ik wil mezelf graag even aan jullie voorstellen.
Een paar weken geleden ben ik hier aangekomen, het
was even aanpassen voor mij maar ik ben het relatief
snel gewoon geworden.
Iedereen is vriendelijk tegen mij.
Ik ben een actieve man, elke dag maak ik een wandeling
in onze tuin. Deze wandelingen maken mij gelukkig.
Ondertussen ken ik al een aantal bewoners. Je kan mij
vaak vinden in het dagverzorgingscentrum, hier drink ik
op het gemak een drankje en sla ik een praatje.

- Diaz Dag iedereen, ik ben Diaz en werk hier sinds februari
als verpleegkundige. Hiervoor was ik hier al elk
weekend als jobstudent aanwezig.
Dinsdag was het de dag van de verpleegkundige, ik had
eigenlijk totaal geen idee dat het dinsdag al was. Ik
vond het leuk om een attentie te krijgen. Dit had ik niet
verwacht in deze periode.
Weetje: Tijdens mijn studies heb ik een hele tijd voetbal
gespeeld in de eersteklas. Begin 2020 heb ik besloten
om de voetbal achter mij te laten en mij volledig in te
zetten in het werkleven.

Probeer zoveel mogelijk een anderhalve
meter afstand te houden!
Francette & Marie tonen alvast het goede
voorbeeld.
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ACTIVITEITEN DEZE WEEK
De 250 km van WZC Groenhof
Mits de ijsheiligen nog moesten langskomen deze week,
reden we deze week op exotisch grondgebied.
Het fietslabyrint toonde video's van wondermooie
fietspaden in Rio de Janeiro, Australië, Amerika, Canada
en Suriname.
De deelnemers lieten zich niet verleiden om te stoppen
op mooie stranden en pittoreske straten, ze bleven maar
doorfietsen.
Er werd deze week meer dan 500km samengefietst.
Planten watergeven
Vaak willen bewoners ons helpen met bepaalde
huishoudelijke activiteiten.
Omdat het al even niet meer heeft geregend moeten we
ook aandacht geven aan de natuur.
Daniël hielp ons met de planten water te geven.

BELANGRIJKE UPDATES
Vanaf maandag 18 mei kunnen we onder bepaalde
voorwaarden 1 vaste bezoeker toelaten per bewoner.
Dit bezoek kan je inplannen via deze website:
https://wzcgroenhof.youcanbook.me/
Indien het niet lukt via de website mag je ons steeds
opbellen om een bezoekmoment in te plannen.
Gelieve rekening te houden met onderstaande afspraken.
- U draagt een mondmasker
- Was je handen goed thuis
- Ontsmet je handen bij het binnengaan van de
bezoekersruimte.
- U brengt niks mee om af te geven aan de bewoner, tenzij in
de tent.
- Bewaar afstand tot de bewoners in de bezoekersruimte en
erbuiten
- 1 vaste bezoeker per bewoner
- Maximum 1 bezoekersmoment van een halfuur per week.
- U heeft minstens 14 dagen geen ziektesymptomen.

Vragen of extra informatie

Videobellen

Als je nog vragen hebt of meer informatie
wenst mag je ons steeds contacteren.
Tel: 056 51 72 43

Wens je een videogesprek in te plannen?
Neem dan contact op via mail naar
Animatie.groenhof@mr-wzc.be

