15 maart 2022
Hoi Ed,
Hoe sta jij er nu allemaal in.
Op mijn werk is het chaos, veel personeel ziek �
Roosters die niet opgevuld kunnen worden waardoor veelal personeel ipv met zijn 2 alleen op een
afdeling staan.
Personeel wat al gehusseld was met de afdelingen en dan bij nood weer op hun oude afdeling
mogen.
De mondkapje 😷 die ze maar handhaven omdat er bewoners ziek zijn en corona.
Ook veel mensen met diarree, overgeven � weinig eetlust, rode kleur in het gezicht of juist bleek.
Mensen zien er slecht uit en hollen achteruit.
Maar de 🐑🐏🐑🐏 hebben geen idee �♀️
Ik probeer zoveel mogelijk zonder mondkapje te doen ( flauwekul �)
Maar het wordt ws nog erger allemaal en alles moet gedigitaliseerd worden
De eerste computer storingen zijn er al en er komen er straks ws nog veel meer aan.
Dossiers en medicijnen 💊 alles staat in de computer 👩💻
20 maart 2022
Gaat nu denk gebeuren op het werk.
3 mensen in het huis plotseling overleden.
Gisteren nog 1 die slecht gaat.
Op mijn afdeling nog niks….. maar andere collega gesproken en die zegt ook dat personeel en
mensen veranderen.
In ieder geval veel ziek personeel, ik was zelf ook tijdje in de ziektewet maar moest dan andere
klusjes doen want thuis zitten wordt niet getolereerd.
En dat werkt in de zorg.
Vandaag nog 1 x 5 uur werken en vanaf morgen weer volledig.
Dan 3 dagen vol werken en dan week vrij.
Dan 2 dagen werken en dan week vrij en daarna weer volle week enzo stippel ik alles uit en hopelijk
🙏 is er tzt weer wat meer duidelijkheid voor iedereen.
Nu blijven ze slapen en mondkapje 😷 gebruiken.
Ik niet hoor gisteren op andere afdeling pillen gedeeld bij corona persoon, gewoon geen mondkapje
op.
Mensen zitten al opgesloten op een gesloten afdeling en nu zijn ze in quarantaine in hun eigen
appartement.
Toch echt erg, ze blijven maar testen

