Hoi 👋🏼,
De hele poppenkast is weer begonnen op het werk.
Massaal nemen mensen ontslag ( nieuwe teamleider met lange ij )
Ik heb ontslag genomen per 31 december uit dienst.
Collega’s weten het nog niet ( teamleider is op vakantie dus via personeelszaken ingelicht ) dus dan
ziet ze het wel.
Bewoners weer geboosterd wat ik zei, nu corona bij 2 mensen op de afdeling, iedereen wordt getest.
De pakken komen weer tevoorschijn etc etc
Ik werd vrijdag ook ziek dus op tijd thuis voor de poppenkast.
Ik moet elke dag bellen of ik nog ziek ben echt bizar daar.
Ze hadden mij van 24-10 tm 4 nov ingepland ( alleen 2 woensdagen vrij )
Karma nu ben ik thuis.
Misschien donderdag en vrijdag aan het werk en daarna weer 2 weken vakantie.
Ook dat was een heel gedoe, vorig jaar goedgekeurd en nu afgekeurd omdat ik te weinig uren heb
terwijl hun mijn rooster wijzigen en nu blijkt ook dat ik elke maand 7 uur tekort werd ingepland.
Vraag ik uitleg, nou ze reageren niet dus nu opgezegd dat zullen ze voelen.
Veel nivo 3 zeggen op wij doen de medicijnen maar in 3 mnd zijn er al 10 weg en ook goed personeel
aannemen is een dingetje.
Ik heb wat afgemaild om mijn recht maar krijg niet alles voor elkaar.
Ga vandaag nog iemand vd administratie raadplegen en dan zoeken ze het maar uit.
Ook dat is daar raar iedereen zegt op bij de teamleider maar het hoort gewoon via personeelszaken
te gaan.
Ik weet dat ze vandaag hun hart weer vasthouden of er nog meer ontslagen komen.
Mijn teamleider is er 15 nov weer en ik pas 22 nov weer �
Na veel gezeik toch 2 weken van mijn goedgekeurde vakantie gehad ipv 3 wat was goedgekeurd dus
mag ik nu blij zijn dat ik niks had geboekt.
Het wordt daar steeds gekker en ze geloven heilig in Corona �

Tuurlijk krijgen de bewoners minder aandacht, normaal 2 verzorgende op 8 bewoners een nivo 2
helpende en nivo 3 verz iG.
Maar nu staan ze vaak alleen op 8
Of alleen een nivo 2 op 8 bewoners.
Of ik als nivo 3 op 2 afdelingen.
Soms staat iemand alleen en heeft hij geluk als er een student komt van 17-20.00 uur voor hulp bij de
maaltijd en opruimen �.
En nu bij mij op de afdeling zit personeel in quarantaine dus mag je de afdeling niet af en ook elke
keer als je geen pauze hebt gehad willen ze het nog niet eens doorbetalen.
Het is echt erg & personeel slaapt 🐑 een bewoner positief die net geen booster had gehad.
Nou dat is dan haar eigen schuld.
Die positieve bewoners moeten op hun appartement blijven ( eenzaam )
En als ze geholpen worden moet je dus in pak net of het een crime scène 🎬 is.
Bij Gods gratie lopen ze soms op de gang maar eigenlijk moeten ze in hun app blijven.
Blij 🙂 🙃 dat ik even thuis ben.
Je kan dit toch niet meer aanzien zo
Ik zei laatst nog tegen een collega die pcr testen zonder overleg is ook zorg en dwang
En die testen zijn frauduleus.
Ze zijn zelf geprikt en achterlijk

