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Geachte partners,
Hoewel 2021 met een gevoel van optimisme is begonnen dankzij de uitrol van de
vaccinaties met het vaccin van Moderna en Pfizer-BioNTech, blijft het een feit dat het
aantal besmettingen in de sector van langdurige verzorging nog altijd stijgt.
Onmiddellijke en besluitvaardige actie van u en van ons is nu nodig om onze
kwetsbaarste personen te beschermen - de bewoners van verpleeg- en
verzorgingstehuizen in Ontario en hun verzorgers.
Wij boeken aanzienlijke voortuitgang bij de distributie van het vaccin en ik kan met grote
tevredenheid meedelen dat bijna 100.000 personen in Ontario het vaccin hebben
ontvangen. Wij handelen snel en besluitvaardig en wij hebben uw hulp nodig om de
gezondheidszorgteams, de bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen en hun
essentiële verzorgers aan te moedigen om hun mouwen op te rollen en te worden
gevaccineerd.
Vaccinatie is de veiligste, doeltreffendste en betrouwbaarste manier om u en de
personen rondom u te beschermen tegen besmetting met COVID-19. Het is van vitaal
belang dat wij al het mogelijke doen om de verspreiding van het virus te helpen te
stoppen en iedereen veilig te houden.
Wij wachten op meer zendingen van de federale regering en verwachten dat wij alle
95.000 doses van het Pfizer-BioNTech-vaccin zullen toedienen in onze 19 actieve
ziekenhuiscentra in de komende dagen. Ontario heeft vorige week ook de eerste
levering van 53.000 doses van het Moderna-vaccin ontvangen. Deze eerste, kleine
zending wordt gebruikt in de hotspots van de provincie, Toronto, York, Peel en WindsorEssex. Wij verwachten de levering van nog eens 56.000 doses op 11 januari. Het is ons
doel om alle bewoners en alle personeel in verpleeg- en verzorgingstehuizen in deze
hotspots uiterlijk op 21 januari te vaccineren.
Wij zullen weldra protocollen vrijgeven om het Pfizer-BioNTech-vaccin veilig en efficiënt
te vervoeren vanaf het punt van levering. De eerste Pfizer-BioNTech-vaccins zijn al
toegediend in verpleeg- en verzorgingstehuizen en wij verwachten dat alsmaar meer
bewoners in deze tehuizen in de komende dagen zullen worden gevaccineerd.

De veilige en snelle vaccinatie van de kwetsbaarste personen en hun verzorgers is
hoognodig en ik vraag uw steun om het tij te keren in onze strijd tegen COVID-19.

Hoogachtend,
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