Aan

Geachte familie van een bewoner van de Ceder, beste vrijwilliger,
Ik heb de laatste dagen reeds velen onder u opgebeld met nieuws over een familielid of persoonlijk
ontmoet.
Hieronder vinden jullie de laatste gebundelde informatie uit de ceder en ook een aantal nieuwe
maatregelen die daaruit voortvloeien.
We hebben momenteel 21 covid-positieve bewoners op de 2de verdieping van wzc de ceder. 4 van
hen liggen in het ziekenhuis, een aantal heeft milde symptomen. Maandagnacht hebben we 2
bewoners verloren, een van hen aan covid.
Vandaag zijn alle bewoners die momenteel negatief testen, opnieuw getest. Ik krijg de uitslag
morgen. Indien een bewoner positief test, zal ik de contactpersoon van de familie opbellen. Ook de
huisarts wordt verwittigd. Ook de 2 volgende woensdagen 30/12 en 6/1 zijn tests van de bewoners
gepland, dit om de verdere uitbraak zo goed mogelijk in te dammen. Ook op oudejaar zal ik, indien
een bewoner positief test, de contactpersoon van de familie verwittigen.
Ook de bewoners van de assistentiewoningen zijn getest, hier testte 1 bewoner positief, zij is
opgevangen in het ziekenhuis. De assistentiewoningen worden op 6 januari hertest om ook hier de
verspreiding in te dijken.
Bij de personeelsleden zijn er 9 covid-positief, een aantal anderen zijn uitgevallen wegens ziekte.
De Ceder wordt zoals u ziet zwaar getroffen. Alle personeelsleden worden momenteel ingeschakeld
in de zorg voor onze bewoners, dit heeft even voorrang. Veel personeelsleden hebben hun
kerstvakantie uit vrije wil geannuleerd. We worden goed bijgestaan doen jobstudenten, stagiairs
verpleging, vrijwilligers en vrijwilligers van de Rode Kruis. Het is fijn om deel te zijn van dit team
gemotiveerde, moedige en hoopvolle mensen.
Wegens deze uitbraak de volgende nieuwe maatregelen:
Bezoek:
We schorten alle fysieke bezoek in de wzc de ceder op tot 5 januari. De online reservatietool is
even gesloten.
De bewoners van verdieping 0 kunnen een vensterbezoek krijgen op elk moment.
Indien u een bezoek aan het tuinscherm wil met een bewoner van verdieping 1, mailt u naar
animatie.wzcdeceder@beersel.be. Een bezoek op een weekdag ( geen weekend, geen feestdag)
zal voor u geregeld en bevestigd worden per mail. Vraag dit bezoek 1 dag op voorhand aan, zodat
de mensen van animatie dit goed kunnen plannen.
Bewoners van verdieping 2 kunnen geen bezoek ontvangen. De volledige afdeling is een covidcohorte-afdeling. De niet-besmette bewoners verblijven op hun kamer. Voor de bewoners van de 2de
verdieping kan u een videogesprek aanvragen, eveneens per mail bij
animatie.wzcdeceder@beersel.be. Het wordt u bevestigd.

Natuurlijk kan u ook voor bewoners van verdieping 0 en 1 een videogesprek aanvragen. We weten
hoe belangrijk dit is voor onze bewoners.
Persoonlijke was:
Alle persoonlijke was van de 2de verdieping wordt gedurende de covid-uitbraak in de ceder gedaan
door een industriële wasserij. De betrokken families zijn hiervoor opgebeld. Dit om logistieke
redenen, maar vooral om de besmetting niet buiten de ceder te brengen.
We vragen de families die de was doen van bewoners van verdieping 0 en 1, deze af te halen op
dinsdag vanaf 16 uur, en niet meer op maandag.
Geachte familie, ik had me deze kerst- en nieuw, net als u, helemaal anders voorgesteld.
Het zijn harde tijden, maar de steun die we van onze bewoners en u familie krijgen is mooi en goed .
We worden geholpen door vrijwilligers en jobstudenten, we worden gesteund door het bestuur, we
voelen ons gewaardeerd door u, familieleden, zo houden wij moed. Hou ook moed. Er is hoop. In
januari krijgen onze bewoners een vaccin.
Hou vol en bedankt voor uw goede zorgen en steun!
Ik wens u een weliswaar klein maar fijn Kerstfeest.

Met vriendelijke groeten,
Tina Van Bockstal
directeur woonzorgcentrum De Ceder

