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nieuws uit woonzorgcentrum de ceder betreffende de persoonlijke was

Geachte familie van een bewoner uit woonzorgcentrum de Ceder,
De overheid heeft een aantal maatregelen versoepeld . En dat is goed nieuws.
Wij hebben u in april gevraagd om de persoonlijke was in een industriële wasserij te
mogen doen, omdat we de hygiëne – en quarantainemaatregelen betreffende was
logistiek niet aankonden.
Deze quarantainemaatregelen betreffende de was zijn nu weggevallen.
Daarom stellen we u in de mogelijkheid om vanaf maandag 22 juni – indien u dit
wenst – opnieuw zelf in te staan voor de persoonlijke was van uw familielid.
We kunnen dit organiseren als er 1 moment van ophaling van vuile was is per
week.
U komt de was wekelijks ophalen op maandag tussen 16 en 18 uur.
De was staat in de sas aan de voordeur klaar, gerangschikt per kamer, duidelijk
gemarkeerd en dus makkelijk terug te vinden.
U kan de propere was terugbrengen wanneer u wilt binnen de openingsuren van
het onthaal ( 9 –12 uur en 13.30 - 15.30 uur). U plakt op de buitenkant van de zak
een groot papier met naam + kamernummer. Het personeel van wzc de ceder
brengt de propere was naar de kamer.
Richtlijnen van de overheid betreffende persoonlijke was uit het woonzorgcentrum:
Persoonlijke was van de bewoner die wordt opgehaald door de familie:
 de was niet opschudden bij het invoeren in de wasmachine
 wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°C);
 de was bij voorkeur in de droogkast drogen
 de propere was opbergen in een propere plastiek zak
 de plastiek zakken van het vuile linnen niet hergebruiken
 pas steeds handhygiëne toe.

Wat moet u doen om op dit aanbod in te gaan?
U antwoordt mij per mail dat u vanaf maandag 22/6/2020 wekelijks op maandag
tussen 16 en 18 uur de was komt ophalen van : naam bewoner + kamernummer.
Indien u niet op dit aanbod ingaat, wil ik ook graag een mailtje terug, met de
mededeling dat de was verder via de industriële wasserij gebeurt.
Geacht familielid, kan ik tegen uiterlijk vrijdagmiddag uw antwoord hebben, zodat
we hier alles goed kunnen organiseren?
Dat zou fijn zijn.
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,
Tina Van Bockstal
directeur woonzorgcentrum De Ceder

