Mededeling aan de bewoners, families, naasten

Nieuwe regeling bezorgen en ophalen was
vanaf maandag 8 juni aanstaande
2 juni 2020

Beste bewoner,
Beste families en naasten,

Na ruim twee maanden lockdown is covid-19 nog steeds niet uit de actualiteit verdwenen. Dagelijks
horen we in journaal en media nog steeds over overlijdens, nieuwe besmettingen, …
Maar er is ook reden tot hoop: het aantal opnames in ziekenhuizen en verblijven op de intensieve
zorgafdelingen daalt (bijna) dagelijks, en is tot een beheersbaar niveau teruggedrongen.
De veiligheidsraad blijft beroep doen op éénieders zin voor verantwoordelijkheid als belangrijkste
maatregel in de verdere bestrijding van covid. Stilaan worden echter de isolatiemaatregelen
versoepeld; het bedrijfsleven, de scholen, en ook de woonzorgcentra evolueren naar een “nieuw
normaal”, waarin ze aftasten welke isolatiemaatregelen kunnen worden gelost zonder het risico op
een nieuwe uitbraak van covid opnieuw te verhogen.
In wzc Zilverlinde bleven we, met wat geluk, maar ook door onze voorbereiding en aanpak en evenzeer
door het engagement en het vertrouwen van “onze” families en naasten, voorlopig gevrijwaard van
een uitbraak.
Dat willen we samen ook zo houden! Daarom wegen we zorgvuldig af hoe we zo veel als mogelijk
warmte en contact kunnen toelaten tussen bewoners en hun naasten, zonder daarbij overdreven
risico’s te nemen wat betreft infectiepreventie. We moeten er ons daarbij goed bewust van zijn dat de
bubbel van het gebouw van het wzc door de voorbije isolatiemaatregelen een serre is geworden,
waarin de bewoners, die allen op één of andere manier als kwetsbaar dienen te worden beschouwd,
momenteel veilig en beschermd leven. Elk contact van buiten die bubbel brengt risico’s mee, niet
enkel voor die specifieke bewoner, maar ook voor alle andere mensen die in de bubbel leven. Vandaar
dat tot vandaag in het gebouw naast bewoners enkel onze medewerkers en een beperkte groep van
geregistreerde vrijwilligers worden toegelaten. Het geregistreerde bezoek kent sinds een paar weken
een groot succes. Vanaf deze week starten we ook met geregistreerd bezoek op de flats van de
bewoners van de GAW. Dit omdat de naasten van de GAW bewoners vaak belangrijke hulp opnemen
als mantelzorger (bv. poets, boodschappen, maaltijdbereiding, …). We kijken – allicht samen met jullie
– uit naar wat de beslissingen van de Veiligheidsraad van deze week met zich meebrengt…
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Nieuwe afspraken in verband met het afleveren en ophalen van persoonlijke was in wzc Zilverlinde
Omdat de covid-infectie tot op een zekere hoogte is teruggedrongen, kunnen een aantal
veiligheidsmaatregelen worden teruggedrongen. Zo vervalt de verplichting tot quarantaine van het
propere wasgoed dat bezoek aflevert aan het wzc, en is– voor zover bewoners niet zijn besmet of geen
uitbrak in het wzc plaatsvindt – niet langer noodzakelijk de bewonerswas te stockeren alvorens we die
veilig kunnen meegeven.
Dit betekent dat we het oppikken en afleveren van de was kunnen herorganiseren, zodat dit meer
aansluit bij de bezoekmomenten die we hebben.
Oppikken van vuile was kan vanaf maandag aanstaande op dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag,
tussen 13.30 en 16.30 uur. Op zondagen zal dit niet langer mogelijk zijn. Vuile was wordt opgepikt aan
de dienstingang, rechts naast het gebouw.
Propere was kan vanaf maandag 8 juni op alle werkdagen geleverd worden in het inkomsas, en dit
tussen de kantooruren (van 9.30 tot 16.30 u). De was wordt dan nog diezelfde dag verdeeld binnen het
wzc. In het weekeinde voorzien we geen permanentie meer. Was die in het weekeinde wordt
gebracht, blijft mogelijk tot maandagvoormiddag staan.

We willen nogmaals aandringen op de correcte voorbereiding van pakketjes die je komt afgeven, dit
om het verdelen efficiënt en veilig te laten verlopen:
-

-

-

Bederfbare etenswaren, bloemen en planten worden afzonderlijk afgegeven, duidelijk voorzien
van naam, leefgroep en kamernummer van de bestemmeling. Ze worden zo snel als mogelijk
verdeeld.
Kleding, niet bederfbare etenswaren en andere spullen dienen te worden verpakt in gesloten
plastic zakken, die duidelijk zijn gelabeld met naam, leefgroep en kamernummer van de ontvanger.
Deze plastic zakken zijn wegwerpzakken, en worden slechts één maal gebruikt.
Check in de postbox in het inkomsas de omslag op naam van je familielid of er post is. Neem die in
dat geval mee. Laat de bruine omslag achter in de postbox.

We zijn er van overtuigd dat jullie ook deze richtlijnen ter harte zullen nemen.
“Hoop is een lichtje in je hart, dat je vandaag moed geeft en morgen kracht.”

Met vriendelijke groet vanwege de medewerkers van wzc Zilverlinde
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