Mededeling aan de bewoners, families en naasten
van 16 april 2020

Beste bewoners,
Beste familie en naasten,
Stilaan wordt het een gewoonte om jullie op geregelde tijden te informeren over het reilen en zeilen van ons
wzc in corona-tijden.
Vooreerst een toch wel geruststellend bericht: momenteel werden nog steeds geen bewoners ziek ten gevolge
van covid-19. Een aantal bewoners zijn momenteel preventief geïsoleerd op hun kamer omdat we henzelf en
de medebewoners tijdelijk beter beschermen door de isolatiemaatregel wanneer ze zelfverzwakt zijn ten
gevolge van een andere ziekte.
Ook een uitbraak onder de medewerkers blijft ons voorlopig gespaard. Het lukt ons met andere woorden om
de zorg die momenteel nodig is, op een kwaliteitsvolle manier te blijven organiseren. En dat is mede door jullie
volgehouden inspanningen rond bezoek. Namens bewoners en medewerkers willen we jullie daarom
bedanken, en een pluim geven.
Op bezoek in het woonzorgcentrum?
Gisterenavond besliste de Veiligheidsraad onder andere dat bezoek aan bewoners van woonzorgcentra weer
mogelijk moet worden gemaakt. Ze lieten zich bij deze beslissing vooral leiden door het grote impact dat een
eventuele vereenzaming op de oudere bewoners van het wzc kan hebben.
Uiteraard delen we in wzc Zilverlinde deze bezorgdheid. De voorbije weken zijn we daarom hard bezig geweest
met het mogelijk maken en ondersteunen van verschillende vormen van contact tussen naasten en onze
bewoners.
Maar we zijn ook heel bezorgd: tot heden hebben we al onze bewoners vrij van besmetting kunnen houden, en
is de uitval van medewerkers omwille van covid minimaal. En dat is onze gezamenlijke inspanning!
Laten we onze inspanning samen verder zetten, zodat we spoedig weer veilig bij elkaar kunnen zijn! Wzc
Zilverlinde is het eens met de analyse die de koepelorganisaties van ouderenzorgvoorzieningen in Vlaanderen
maakten: het advies van de Veiligheidsraad is prematuur en onvoldoende doordacht, en bovendien moeilijk te
organiseren in combinatie met de beschermings- en veiligheidsmaatregelen die we moeten aanhouden om
covid “uit oons kot” te houden. Daarom zullen we – even nog – niet ingaan op de suggestie van de
Veiligheidsraad, en bezoek voorlopig niet toelaten. We blijven alle mogelijke inspanning leveren om bewoners
niet ziek te laten worden, en om, in deze barre tijden, sociaal contact via skype, raambezoekjes verder te
ondersteunen, en binnen de mate van het mogelijke te faciliteren.
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We bestuderen samen met onze koepelorganisatie mogelijkheden om gecontroleerd bezoek te organiseren,
eenmaal het virus ook in de woonzorgcentra tot op een veilig niveau is teruggedrongen. Maar dat is voor later.
Onze eerste opdracht nu is onze ouderen gezond te houden, en dat impliceert nu vooral strikte toepassing van
beschermingsmaatregelen, net zoals die bv. ook in de ziekenhuizen blijven gelden.
We zullen hier op een later moment zeker en vast op terugkomen. Zet door, en gebruik de komende weken
nog massaal telefoon, skype, kaarten en briefjes, …
Samen komen we hier door! Mét jullie naaste! We weten dat we op jullie gezond verstand en solidariteit
kunnen rekenen!
In een palliatieve situatie blijft persoonlijk bezoek toegelaten, zoals dat op vandaag ook het geval is. De directie
kan u daar persoonlijk toestemming toe geven.
Ook een praktische mededeling: wijziging regeling pakjes- en waslevering.
Vanaf dit weekeinde zullen we de momenten aanpassen waarop pakketjes en was kunnen bezorgd worden, en
waarop vuile was kan worden opgepikt.
Op zondagen kunnen niet langer pakketjes worden binnengebracht. Pakketjes kunnen worden afgeleverd op
maandagen, donderdagen en zaterdagen, telkens tussen 13.30 en 16.30 uur. Meld je aan bij de medewerker
die dan aanwezig is, om eventuele post in ontvangst te nemen.
We vragen om niet langer bederfbare, koel te bewaren etenswaren mee te geven. Er werd ons op gewezen dat
het tijdelijk stockeren van deze etenswaren in onze collectieve koeling een te groot veiligheidsrisico is. Enkel
etenswaren die niet gekoeld dienen te worden, en die u zelf goed hermetisch afsluit, kunnen worden
afgegeven.

Heeft u vragen of bedenkingen, neem dan in eerste instantie contact op met de teamcoach of zorgcoördinator.
Met algemene vragen en bedenkingen kan u terecht bij Rudi Veekhoven, directeur, of bij Roel Van de Wygaert,
beleidsmedewerker. Wanneer om één of andere reden een gesprek noodzakelijk is, kunnen we dit ook, met
inachtneming van de verplichtende veiligheidsmaatregelen, organiseren.

Hou je goed, draag zorg voor elkaar. Tot binnenkort,
Het team van wzc Zilverlinde

