DATUM

14 december 2020

Geachte familie van een bewoner van wzc de ceder en vrijwilliger van de ceder,
De Ceder wordt zwaar getroffen door het corona-virus.
12 bewoners op de 2de verdieping zijn besmet, alsook 4 personeelsleden. 3 bewoners zijn naar het
ziekenhuis en tot onze grote ontreddering zijn we gisteren 2 bewoners verloren.
Heel het woonzorgcentrum is voor de periode van de besmetting gereorganiseerd. We hebben een
covid-afdeling georganiseerd.
De scheiding tussen de verdiepingen en de vleugels is nu totaal, en dit voor alles: zorg, eten,
personeel,… Zo hopen we een uitbraak naar een andere afdeling voor te zijn.
Dit woonzorgcentrum gaat gedurende 14 dagen in quarantaine. Tot en met zondag 27/12/2020 is
alle fysiek bezoek in het woonzorgcentrum onmogelijk. We gaan versterkt inzetten op telefoon- en
videogesprekken.
Verdieping 0 kan vensterbezoek krijgen.
Verdieping 1 kan op de reeds afgesproken dagen en uren bezoek achter het tuinscherm of bij
slechter weer achter de vensters van het restaurant ontvangen.
De niet besmette bewoners van verdieping 2 kunnen op de reeds afgesproken dagen en uren
bezoek achter het tuinscherm of bij slechter weer achter de vensters van het restaurant ontvangen.
Maak daarvoor een afspraak via de website.
Bewoners van de covid-afdeling ontvangen geen bezoek, maar telefoongesprekken en
videogesprekken zullen zo veel mogelijk gefaciliteerd worden.
We verzorgen de communicatie met de familie van de besmette bewoners. Alle huisartsen zullen
hun bewoners blijven opvolgen. De coördinerend raadgevend arts is de verbindingspersoon tussen
alle huisartsen, het ziekenhuis en mezelf.
Iedereen wordt vanaf heden op regelmatige tijdstippen opnieuw getest.
Geachte familie, met het personeel, de artsen en vrijwilligers zullen we de continuïteit van de zorg
blijven garanderen.
Geachte familie, op dit moment telt moed en hoop. U kan ons helpen door een begripvolle houding.
Hier staat een moedig team. Laten we samen hoopvol zijn.

Met vriendelijke groeten,
Tina Van Bockstal
directeur woonzorgcentrum De Ceder
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