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DRINGEND OP ZOEK NAAR
MENSEN MET
ZORGACHTERGROND VOOR
INZET BIJ ZORGHOTELS
Om de zorghotels in Apeldoorn, de Achterhoek en Noord-Veluwe goed en
volledig in te zetten zijn de samenwerkende zorgorganisaties dringend op
zoek naar mensen met een zorgachtergrond die zich in willen zetten voor de
zorghotels. Op dit moment is het bij alle deelnemende zorgorganisaties zo
moeilijk om de diensten gevuld te krijgen, dat voldoende collega’s voor de
speciale afdeling vinden, niet lukt!
Via social media wordt een oproep gedaan aan mensen met een
zorgachtergrond en (diploma zorg niveau 2,3 of hoger) om zich te melden bij
de flexpool@zgapeldoorn.nl [1].
Samen wordt bekeken of en hoe een bijdrage geleverd kan worden op deze
belangrijke afdeling en wanneer en op welke voorwaarden aan de slag
gegaan kan worden.
Het wordt erg gewaardeerd als gemeenten ook uitingen hieromtrent via hun
social media kanalen delen.
Deel hier het Facebookbericht. [2]
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Op de website www.extrahandenvoordezorg.nl [3] kunnen mensen zich
aanmelden om te helpen in organisaties die als gevolg van Corona extra hulp
nodig hebben. Ook kunnen zorgorganisaties die behoefte hebben aan extra
tijdelijke medewerkers dat hier doorgeven.
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VACCINEREN: GELDERSE
LOCATIES BEKEND EN
WERKGEVERS
ZORGPROFESSIONALS
GEÏNFORMEERD
Gelderse locaties vaccineren
Op maandag 18 januari starten de GGD’en in Gelderland met het vaccineren
tegen het coronavirus vanuit 3 locaties: voor Noord- Oost-Gelderland is dat
sporthal Mheenpark in Apeldoorn, voor Gelderland-Midden sportcentrum
Papendal in Arnhem en voor Gelderland-Zuid bevindt de locatie zich aan de
Havenweg in Wijchen. In totaal wordt er vanaf 18 januari vanaf 25 locaties in
Nederland gevaccineerd. De GGD’en zijn momenteel druk bezig met alle
voorbereidingen.
De eerste groepen die in aanmerking komen voor een vaccinatie zijn
medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en
Wmo-ondersteuning. Vanaf 4 januari worden de medewerkers via hun
werkgever uitgenodigd. Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een
afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal. Mensen kunnen
daarbij zelf kiezen in welke regio zij gevaccineerd willen worden. De vaccinatie
met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit 2 prikken. Tussen de 2
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inentingen zit 3 weken.
De werkgevers van zorgprofessionals hebben informatie ontvangen om hen te
informeren over het coronavaccin. Ter info hierbij de link naar de toolkit van
VWS. Het is een zogenaamde ‘levende’ website, die steeds aangevuld wordt
als er nieuwe materialen zijn. Er worden steeds nieuwe producten
toegevoegd. De toolkit bevat onder meer infographics met een tijdlijn om te
weten wat wanneer op de planning staat.
LINK TOOLKIT: https://news.pressmailings.com/hvdm/coronavaccin-toolkitvoor-zorginstellingen [4]
Ook hebben de communicatieadviseurs van de 11 grootste zorgaanbieders en
de GGD NOG en VNOG vorige week online met elkaar gesproken over de
communicatie met betrekking tot de vaccinatiestrategie. Er zijn verschillende
onderzoeken ten aanzien van vaccinatiebereidheid met elkaar gedeeld en er
zijn tips besproken. Alles is erop gericht om de betreffende medewerkers goed
en zorgvuldig te informeren.
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OPENINGSTIJDEN
FEESTDAGEN
De afgelopen weken is het aantal coronabesmettingen enorm toegenomen.
Het virus is nog allerminst onder controle. Daarom zijn, in het belang van de
publieke gezondheid, de GGD’en tijdens de feestdagen open en beschikbaar.
Zowel op het vlak van testen als bron- en contactonderzoek (BCO). Sterker
nog: juist rond en tijdens de feestdagen is het van belang om mensen snel
duidelijkheid en handelingsperspectief te geven. Ondanks de harde lockdown
zullen mensen zich toch verplaatsen en familie bezoeken. Daarbij is de
dringende oproep om zich aan de geldende maatregelen te houden.
Om een nóg hogere piek aan besmettingen na de feestdagen te voorkomen,
is het van groot belang dat mensen snel getest kunnen worden en BCO heel
snel na de positieve uitslag opgestart wordt. Dit betekent dat de GGD NOG
de reguliere openingstijden ook tijdens de feestdagen zal handhaven voor
callcenters, testlocaties en BCO.
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SITUATIEBEELD IN ONZE
REGIO
In dit artikel staan enkele highlights uit de situatieschets COVID-19 regio
Noord- en Oost-Gelderland van 22 december 2020. De situatieschets is
openbaar en is te vinden op de website van de GGD NOG [5].
Op hoofdlijnen:
Er is opnieuw een forse stijging te zien in het aantal besmettingen in
onze regio (+43%). De stijgende aantallen sluiten aan bij de landelijke
trend van afgelopen week.
Met 453 besmettingen per 100.000 inwoners is de situatie zeer ernstig.
Waar er eerder nog verschillen waren, vallen nu alle 22 gemeenten met
hun besmettingscijfer in het hoogste risiconiveau.
Er zijn 20.888 tests in de teststraten afgenomen, waarvan 14,7%
positief. Het percentage positief is hiermee ook weer gestegen ten
opzichte van vorige week (11,3%).
De situatie binnen de care sector blijft zeer zorgelijk. De besmettingen
blijven stijgen en de knelpunten omtrent personele capaciteit zijn meer
kritiek.
Op maandag 18 januari zal in de regio NOG gestart worden met
vaccineren van het personeel in de langdurige zorg vanuit sporthal
Mheenpark in Apeldoorn.
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Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie Corona VNOG (RACC) is tijdens de coronacrisis het informatie- en communicatieknooppunt voor de 22 VNOG
gemeenten op het gebied van pers- en publiekscommunicatie. Het RACC maakt onderdeel uit van de crisisstructuur van de VNOG. Het RACC is bereikbaar via
racc@vnog.nl [6].
In RACC Update vinden medewerkers van de 22 VNOG gemeenten en GGD NOG de laatste stand van zaken rondom de regionale (communicatie)aanpak van het
coronavirus.

Deze PDF is automatisch gegenereerd op: raccvnog.ccreader.nl [7]
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