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Geachte familie van een bewoner van wzc De Ceder, beste collega en vrijwilliger,
Corona-nieuws:
Maandag zijn 81 personeelsleden en vrijwilligers getest, iedereen was negatief, er zijn geen bijkomende
besmettingen.
Gisteren zijn alle 68 bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen getest die tot op heden
negatief scoorden, opnieuw test iedereen negatief, ook hier dus geen bijkomende besmettingen.
Bewoners en personeel die eerder positief testten , worden niet opnieuw getest, men kan tot 2 maanden
positief blijven, maar is daarom niet besmettelijk.
Op de tweede verdieping hebben 4 bewoners nog covid-symptomen.
Daarom gaan we voorzichtig te werk. We behouden nog zeker een week de quarantaine van de tweede
verdieping. De 4 bewoners met symptomen blijven op hun kamer.
Vanaf maandag 11/1 komen de bewoners van het gelijkvloers en de eerste verdieping terug ’s middags
samen eten in hun respectievelijk restaurant. De gezamenlijke animatie start op. Men kan opnieuw gaan
wandelen in de tuin.
Bewoners van de tweede verdieping moeten nog even geduld oefenen. We evalueren opnieuw op maandag
18 januari. Maar we organiseren wel groepsactiviteiten voor hen, en ze krijgen voorrang bij de
videogesprekken.
Vaccin:
Maar er is ook heel goed nieuws.
Op vrijdag 15 januari worden de bewoners van het woonzorgcentrum een eerste maal gevaccineerd, op 5
februari een tweede maal. Een week later zijn onze bewoners voor 90% beschermd tegen het corona-virus.
Ze kunnen dan weer volop leven en genieten.
Ook het personeel krijgt zijn eerste vaccin in januari, een datum wordt binnenkort bevestigd.
Bezoek:
Bewoners van het gelijkvloers hebben ongelimiteerd vensterbezoek.
Bewoners van de eerste verdieping kunnen donderdag 14 en zaterdag 16 januari bezoek ontvangen in het
restaurant of bij mooi weer buiten. De gebruikelijke uren gelden. Boek je bezoek vanaf vrijdagnamiddag 8/1
via de website.
Bewoners van de tweede verdieping houden we nog even in quarantaine. We hopen voor hen vanaf
maandag 18 januari bezoek te kunnen organiseren.

Geachte familie en collega, onze bewoners, u en wij hebben een zware tijd achter de rug. We hebben 6
bewoners verloren aan covid-19, we hebben 10 personeelsleden ziek zien worden. Onze organisatie is door
elkaar geschud. Maar ik heb moed gezien, veerkracht, hoop en wilskracht, begrip en steun. Daarvoor wil ik
elk van u bedanken. Zonder uw klein of groot gebaar waren we hier nooit door gekomen. Dikke dank u wel.
We staan voor mooie tijden, ook al starten ze nog niet direct morgen.
De bewoners en het personeel worden gevaccineerd. We moeten de richtlijnen van Zorg en Gezondheid
afwachten, maar zodra deze vaccinaties afgerond zijn, komt het volle leven terug in ons kleine Cederdorp,
met cafetaria en bezoek op de kamer. Ik heb schroom om dit te schrijven, maar ben hier wel rotsvast van
overtuigd.
Heb dus nog even geduld, het komt goed.
Graag tot 18/1/2020 met meer nieuws uit wzc De Ceder.

Met vriendelijke groeten,
Tina Van Bockstal
directeur woonzorgcentrum De Ceder

