Dag familie, vrienden, vrijwilligers, jobstudenten en personeel van wzc de ceder,
Maandag 24/1 hebben we 130 PCR-tests afgenomen bij al onze bewoners en alle medewerkers.
De resultaten druppelden tot gisterenavond laat binnen.
12 bewoners van het woonzorgcentrum, 1 van een assistentiewoning en 2 personeelsleden hebben
positief getest op covid. De familie van de bewoners is op de hoogte gebracht. Daar een aantal
fragiele bewoners covid hebben, verhoogt de intensiteit van de zorgen. Een aantal maatregelen
dringen zich in deze situatie op, ze zijn afgesproken met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de
CRA.
Er is een strikte opdeling tussen de verdiepingen.
We sluiten de tweede verdieping voor alle bezoek tot en met 2/2/2022. Enkel mantelzorgers kunnen er
hun zorgtaken uitvoeren.
We raden sterk af om bewoners van verdieping 0 en 1 te bezoeken. We merken immers dat bij
fragiele bewoners die Covid krijgen, hun gezondheid sterk achteruit gaat. De covid-positieve bewoners
van verdieping 0 en 1 kunnen geen bezoek ontvangen tot en met 2/2/2022.
Het leven gaat hier zo goed als mogelijk door, ook al missen we 10 % van ons personeel.
Alle bewoners eten voorlopig tot 2/2/2022 op hun kamer. We hopen dat Lichtmis gezondheid en
levensvreugde brengt.
Alle bewoners doen echt moeite om het beste te maken van deze moeilijke periode.
Alle medewerkers doen ook extra hun best. Gisteren namiddag werden de bewoners door keuken,
vrijwilligers en animatie bij de koffie getrakteerd op warme appeltaartjes recht uit de oven met een
toefje slagroom. Dat was smullen en genieten.
Geachte familie en medewerkers, we zullen samen nog even op onze tanden moeten bijten.
Dank je wel hiervoor.
Hieronder vind je de huidige maatregelen opgesomd.
1. Bezoek aan bewoners van verdieping 2 is verboden van 26/1 tot en met 2/2/2022
2. Bezoek aan bewoners van verdieping 1 en 0 is sterk afgeraden tot 2/2/2022. Bewoners van
deze afdelingen die covid-positief zijn, kunnen geen bezoek ontvangen tot 2/2/2022.
3. Bezoekuren zijn op weekdagen van 14 tot 16.30 uur en van 17.30 tot 19 uur. In het weekend
van 14 tot 16.30 uur.
4. Voor je op bezoek komt bij een bewoner, doe je thuis eerst een zelftest, en dit bovenop je
covid safe ticket. Doe deze zelftest minstens eenmaal per week als je meermaals op bezoek
komt.
5. Ben je positief getest, of heb je een hoog-risicocontact gehad, dan kan je gedurende 10
dagen niet op bezoek komen in wzc de ceder.
6. Kom met maximaal twee mensen tegelijk.
7. Je bent in het bezit van een covid safe ticket. Een medewerker kan dit op elk moment van
het bezoek vragen en scannen
8. Je houdt gedurende je volledige bezoek in het woonzorgcentrum je hygiënische of FFP2
mondmasker correct aan (mond en neus bedekt). Dit geldt ook voor kinderen vanaf 6 jaar.
9. Je registreert je met je naam en telefoonnummer en de te bezoeken bewoner aan de ingang
10. Je ontsmet je handen bij het binnenkomen en buitengaan van het woonzorgcentrum en bij
het betreden en verlaten van de kamer (dus 4x)
11. Je betreedt de lift alleen en gaat rechtstreeks naar de kamer van de bewoner waar je
gedurende het ganse bezoek blijft
12. Je zet het kamervenster op verluchting tijdens je bezoek en zorg aub dat de bewoner zijn
mondmasker gedurende het hele bezoek aanheeft. Hou afstand.
Met vriendelijke groeten,
Tina Van Bockstal
directeur woonzorgcentrum De Ceder

