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Geachte familie en vrijwilligers ,
Tussen de Vlaamse en de Belgische feestdag even wat nieuws uit
woonzorgcentrum de Ceder.
Alle bewoners en personeel zijn nog steeds Covid-vrij, en we hebben dat woensdag
met alle bewoners, elk op hun eigen afdeling, gevierd met een heuse
borrelnamiddag. Het was onbekommerd, doodgewoon fijn.
Onze bewoners worden de laatste weken verwend door de ene feestmaaltijd na de
andere. Minstens eenmaal per maand staat hier een grand diner op het programma
met aperitief, wijn, soep, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Volgende week
dinsdag op onze nationale feestdag opnieuw.
Daarnaast zijn er nog andere fijne traktaties. Zondag verjaart een nieuwe
bewoonster en zij trakteert alle bewoners en personeel op een stuk taart. Haar
familie heeft een ware speurtocht ondernomen naar een bakker die lekkere taart
voor diabeten bakt. Het wordt smullen!
De cafetaria is elke woensdag open voor de bewoners, iedereen kijkt daar naar uit,
alle tafeltjes zijn goed bezet ( op veilige afstand) en er wordt plezierig gedronken,
gesnoept en gebabbeld, een lust voor oog en oor.
En we hebben goed nieuws. Vanaf 26 juli gaat dankzij een nieuwe vrijwilliger de
cafetaria voor de bewoners opnieuw op zondag open.
Sinds 2 weken kan je tot driemaal per week met je familie wandelen op ons
domein. Het is fijn om te zien hoeveel mensen daarvan gebruik maken. Als onze
bewoners al Coronakilo’s hebben opgebouwd, gaan ze nu zeker wandelspieren
kweken.
In de tuin is onze cavia gestorven en heeft de vos binnen de week onze 4 nieuwe
kippen opgegeten, maar nu zijn we in volle verwachting van 2 dwergkonijntjes. Ze
zullen in een mooi groot hok goed zichtbaar zijn voor de bewoners en intussen ons
grasperk korthouden.
Deze week ontvangen de bewoners hun activiteitenkalender voor augustus. Hij
staat werkelijk boordevol activiteiten. Ons animatie- en kineteam heeft hiermee voor
een heerlijke zomervakantie voor onze bewoners gezorgd. Een item springt er uit.
Op 18 augustus houden we onze jaarlijkse barbecue. Ditmaal helaas niet met
familie en vrienden erbij, maar ik hoop op stralend weer zodat iedereen een hele
middag lang kan buiten zitten eten, drinken, snoepen en genieten.
Geachte familie en vrijwilligers, als je dit bovenstaande allemaal leest, zou je
denken dat alles terug normaal is. Niets is minder waar. De Covid-besmettingen
stijgen opnieuw. Iedereen, ook ons personeel, gaat met vakantie en komt
misschien ongewild in een onveilige situatie terecht. De Ceder wordt bevolkt door
fijne maar o zo fragiele mensen. We moeten alert blijven en de richtlijnen rigoureus
volgen en u, familie, vragen dit ook te doen.
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Hieronder het overzicht van alle afspraken. Hou je daar aub aan. Het is echt
frustrerend voor het personeel, hard in de weer voor de bewoners, om nietbewoners te moeten attenderen op het naleven van regels. Hou dus altijd je
mondmasker aan, ontsmet je handen en hou afstand.
Wil je een bewoner meenemen naar huis of naar een familiefeest, dit kan, maar dit
houdt een groot risico in. Wanneer de bewoner terugkeert, wordt hij gedurende 7
dagen in verhoogd toezicht gezet en mag hij geen contact hebben met andere
bewoners, dit om een eventueel virus niet verder te verspreiden in ons
woonzorgcentrum. Bespreek dit goed met uw familielid voor u dit beslist.
Ook na een consulatie bij een arts of in het ziekenhuis, wordt de bewoner
gedurende 7 dagen in verhoogd toezicht gezet en mag hij geen contact hebben met
andere bewoners.
Een nieuwe bewoner wordt de eerste dag getest en blijft 7 dagen in quarantaine.
De kamer installeren of ontruimen gebeurt door personeel van de Ceder. U brengt
de goederen die hygiënisch en netjes zijn tot in de garage of haalt ze daar op na
gemaakte afspraak via het onthaal.
Je kan zelf de persoonlijke was van je familielid doen. Ophalen van de vuile was:
elke maandag tussen 16 en 18 uur. Houd u daar aub aan. Propere was wordt
afgegeven aan het onthaal, zet hem niet op het rek van de vuile was.
De kapper en pedicure zijn volledig georganiseerd op het nieuwe normaal.
De bewoners van de assistentiewoningen komen terug samen eten in de cafetaria,
nu om 13 uur. Zij kunnen hun persoonlijke was opnieuw doen in het wassalon van
de ceder.
Hieronder vind je de bezoekregels, wat nieuw is staat rood.
1. Elk bezoek aan een bewoner van wzc de ceder gebeurt na afspraak.
Afspraak maken bij animatie via mail animatie.wzcdeceder@beersel.be of
telefoon T02 3349900 op een werkdag tussen 9 en 16 uur.
2. Bezoeker en bewoner moeten minstens 14 dagen Covid-vrij zijn, de laatste
14 dagen niet in code oranje of rood gebieden zijn geweest en geen
symptomen hebben.
3. Een bewoner mag per keer maximaal 3 bezoekers ontvangen, de volgende
maal mogen dat drie andere bezoekers zijn.
4. De bezoekdagen zijn maandag en donderdag tussen 10 en 11.30 en 14 en
16 uur, alsook op zaterdag tussen 14 en 16 uur. Een bezoek duurt
maximaal een half uur. Bezoek wordt door de dienst animatie
zo georganiseerd dat elke bewoner de kans heeft bezoek te ontvangen.
5. Het principe van de gescheiden afdelingen blijft gerespecteerd: bezoek op
weekdagen aan verdieping O: voormiddag, 1 oneven en 2 even dagen. Op
zaterdag bewoners van verdieping 1 tussen 14 en 15 uur, voor bewoners
van verdieping 0 en 2 van 15 tot 16 uur. U wordt per verdieping naar aparte
plekken in de tuin geleid door onze vrijwilliger.
6. Op de 3 bezoekdagen maandag, donderdag en zaterdag tussen 14 en 16
uur mag je met je familielid gedurende een half uur op het Cederdomein
gaan wandelen met respect voor social distancing. Hier geldt de opdeling
per afdeling niet. Je maakt een afspraak, registreert je en haalt je familielid
op aan de tuinpoort en zet hem daar ook terug af bij de vrijwilliger.
7. Elke bezoeker doet zijn eigen mondmasker aan vanaf de straatingang.
Daar staat een duidelijk bord: mondmasker verplicht.
8. Als bezoeker gaat u gemondmaskerd op het afgesproken uur naar de
tuinpoort: op het einde van de parking linksaf voor de assistentiewoningen.
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U wordt er door een vrijwilliger opgewacht. Hier volgt u de volgende
procedure: temperatuur-name, handhygiëne, controle mondmasker en
invullen register met naam, adres, telefoonnummer en band met de
bewoner. Deze gegevens worden 14 dagen bewaard in mijn bureau voor
mogelijke contactonderzoek en
daarna vernietigd.
9. Bewoner heeft mondmasker aan, dit wordt hem gegeven door de ceder. Let
er a.u.b. ook op dat de bewoner het masker goed draagt gedurende het
hele bezoek.
10. Er zijn 13 afgebakende zitplekken in de binnentuin. De vrijwilliger wijst je
een zitplek aan op veilige afstand verwijderd van andere bezoekgroepjes.
11. Als bezoeker ga je volgens social distancing ( minstens anderhalve meter
afstand) met je familielid in de binnentuin op bank of aan tafel zitten. Je
betreedt het wzc niet. Drinken wordt toegestaan als je minstens anderhalve
meter van elkaar zit. De cafetaria is echter niet open voor bezoekers.
12. Cadeautjes mag je zelf overhandigen, ook die zelfgemaakte taart of
frambozen uit de tuin.
13. Na een half uur verlaat je de binnentuin opnieuw via de tuinpoort. Je meldt
dit aan de vrijwilliger.
14. De tafel en stoel worden ontsmet door de vrijwilliger. Zo is de plek veilig
klaar voor een volgend tuinafspraakje.
15. Er is dus enkel bezoek in de openlucht mogelijk. Bezoek binnen de muren
van het woonzorgcentrum is momenteel nog onmogelijk. Ook bij slecht weer.
16. Deze regeling kan op elk moment teruggeschroefd worden als de noodzaak
zich voordoet.
17. Indien je als bezoeker zelf tot een risicogroep behoort (ouderen, personen
met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen), moet ik je wijzen op de
risico’s verbonden aan een bezoek. Ik kan je bezoek echter niet verbieden.
Familie kan in het weekend, op een feestdag of avond van achter het tuinhekken
een zelfstandige bewoner komt groeten. Let wel, hulp van een personeelslid is op
deze momenten echt niet mogelijk. Doe ook hier altijd een eigen mondmasker aan
en houd afstand.
Ook de videogesprekken op weekdagen blijven doorgaan, je maakt daarvoor ook
een afspraak op bovenstaande contactadressen.
Geregistreerde mantelzorgers blijven hun bestaande regeling uitvoeren.
Een bedlegerige bewoner kan eenmaal per week bezoek ontvangen door 1
persoon tegelijk. Dit met in achtneming van de zware restricties die hier gelden.
Geachte familie, het is grote vakantie. Elke dag opnieuw beleven wij in de ceder
zoveel mooie verhalen van tomeloze inzet, van meer dan ooit nabijheid, van klein
plezier, van kwaliteit van leven en zorg ondanks alle beperkingen. We wensen jullie
ook waardevolle dagen vol mooie verhalen.
Geachte familie, graag tot begin augustus met meer nieuws uit woonzorgcentrum
de Ceder
Met vriendelijke groeten,
Tina Van Bockstal
directeur woonzorgcentrum De Ceder
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