Mededeling aan de bewoners, families, naasten

JIJ EN IK, WIJ ZIJN HET VIRUS …
Een warme oproep tot verder hartelijk én verantwoord gedrag.
maandag 12 oktober 2020

Beste bewoner,
Beste families en naasten,

Vreemde tijden waarin we leven. Met een virus dat maar niet weg wil (ook al dromen wij dat anders), met
“positiviteit” die plots héél dicht bij ons opduikt (ook al verwachtten we dat niet echt en achten we ons
onkwetsbaar), met presidenten en andere beleidsmakers die plots uitvallen (ook al vinden we dat niet steeds zo
“plots”) en zich in quarantaine terugtrekken (ook al duurt dit soms minder lang dan het gezonde verstand hen
influistert), …
Maar er is een federale regering, en in de aanpak van de covid-19 pandemie lijkt die te kiezen voor méér
duidelijkheid. En dat is alvast een goed teken.
Sinds vorige vrijdag tellen we alles “met vier”. De bubbels werden gereduceerd tot 4, wat betekent dat elke Belg
buiten het gezin waarin hij leeft, 3 mensen kan kiezen waarmee hij of zij dicht contact kan hebben (minder dan
1,5 meter, met aanraken en knuffelen, kussen, … ) zonder een mondmasker te dragen. In àlle andere
omstandigheden vraagt men ons om de beschermingsmaatregelen strikt op te volgen: we wassen en ontsmetten
de handen rigoureus, we houden minimaal anderhalve meter afstand van anderen, ook als we er een praatje
mee slaan, en dragen steeds een degelijk mondneusmasker wanneer deze afstand niet gegarandeerd kan
worden.
#wearethevirus…
Ergens lazen we de uitspraak “Wij zijn het virus”. We moesten even doordenken. Maar de boodschap kwam aan.
Wij (als burgers) besmetten elkaar. En enkel daardoor blijft het virus leven.
Deze boodschap drukt ons aller kwetsbaarheid uit, en ze roept ons op tot verantwoordelijk gedrag. Want zolang
er geen inentingen zijn om ons te beschermen, kunnen we dat enkel met ons gedrag doen.
Handhygiëne, het bewaken van de sociale afstand en het dragen van een mondneusmasker wanneer we de
social distance niet kunnen garanderen zijn het enige wat onszelf gezond kan houden. En wat ook de mensen
waarmee we in contact komen, beschermt tegen covid-19. Voor jou lijkt covid-19 misschien niet veel meer dan
een seizoensgriepje; weet echter dat kwetsbare mensen snel ernstig ziek kunnen worden, en dat de
overlijdenskansen dan reëel zijn. En weet dat ook gewone, goed gezonde en jongere mensen ongemeen hard
getroffen kunnen worden…
Daarom willen we beroep doen op jullie verantwoordelijkheidszin wanneer jullie bij ons op bezoek komen. Om
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naast jezelf ook je naaste, de andere bewoners en bezoekers én de medewerkers van wzc Zilverlinde te
beschermen. Dat is, samen met jullie warme hart voor je bewoners, wat ons samen door deze sombere periode
zal halen.
We weten dat jullie deze verantwoordelijkheid verder zullen opnemen, en danken jullie daar, ook mede namens
de bewoners, uitdrukkelijk voor!
Echt veel verandert de “bubbel van vier” niet voor het bezoek aan je familie of naaste in ons woonzorgcentrum.
Maar toch…
-

Contact met 4
We willen elke familie vragen om af te spreken wie juist de 3 naasten zijn, die behoren tot de bubbel van de
bewoner. Enkel zij kunnen dan, éénmaal op de bewonerskamer, het mondmasker afzetten en nabij contact
(ook lichamelijk) hebben.
Dit betekent ook dat alle andere naasten en familieleden ook tijdens het bezoek op de kamer het
mondmasker blijven dragen. Het bezoek wordt dus niet beperkt tot 3 personen. Maar alle bezoek dat niet in
de bubbel van 4 van onze bewoner zit, draagt ten allentijden een mondneusmasker!

-

Een fikse herfstwandeling…
Ook nu de herfst zijn intrede doet, kan een wandeling verrijkend zijn. Tijdens je bezoek kan je met de
bewoners een wandeling maken in de tuin rondom het wzc. Voor jou gelden dan dezelfde regels als
hierboven wat het dragen van een mondmasker betreft.

-

Het woonzorgcentrum verlaten
Bewoners kunnen, mits overleg met de teamcoaches, de zorgcoördinator of de directie, het wzc ook
verlaten. In dat geval raden wij de bewoners aan, zoveel mogelijk een mondmasker te dragen. Gezien de
evolutie van de pandemie lijkt ons een dergelijke trip slechts omwille van zeer specifieke redenen, en in
goed gecontroleerde omstandigheden, een optie.

-

Bezoek in ‘t Zilverhof
Bezoek in onze cafetaria ’t Zilverhof blijft mogelijk. Ook hier moeten we de afspraken wat bijstellen. Enkel
bezoekers vergezeld van een bewoner kunnen gebruik maken van ’t Zilverhof. Dat kan ook met maximaal
groepjes van 4 (de bewoner samen met maximaal 3 bezoekers).
Tot wanneer je aan tafel zit, draag je dan een mondmasker. Er wordt aan tafel besteld en bediend. Wanneer
je je verplaatst in ’t Zilverhof of daarbuiten, draag je weer je mondmasker.
Praat niet met mensen aan andere tafeltjes, blijf daar ook niet staan.

-

Bezoek op kamer
Bezoek op kamer blijft mogelijk.
Gezien de grootte van de kamers is er wel een beperking van het aantal bezoekers dat tegelijk op de kamer
komt tot maximaal 3, behorende tot dezelfde bubbel. We vragen je later terug te komen, wanneer de
bewoner al bezoek heeft dat niét in jouw bubbel van vier zit .

-

Op wandel in het woonzorgcentrum…
We vragen bezoekers met klem, enkel noodzakelijke verplaatsingen te doen in het woonzorgcentrum: een
verplaatsing naar de kamer van de bewoner, met de bewoner naar ’t Zilverhof of op wandel in de tuin rond
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het wzc, terug van de kamer naar de inkomhal. Tijdens deze verplaatsingen is het dragen van het
mondneusmasker steeds noodzakelijk!
Het is bezoekers niet toegestaan rond te wandelen in de woonkernen, de livings of keukens van de
woonkernen te betreden, of andere kamers of gemeenschappelijke ruimten van het wzc te betreden.
Wanneer je je hier niet aan kan houden, zou dit kunnen leiden tot bezoekverbod.
-

Registratieplicht: verplicht voor iedereen!
In de inkom vind je 2 registers. Omdat traceerbaarheid van besmettingen belangrijk is, is elke bezoeker
verplicht, dit register telkens hij/zij op bezoek komt, in te vullen.
We vragen je daarbij LEESBAAR je naam en GSM- of telefoonnummer op te geven, en te vermelden bij wie je
op bezoek komt. We wijzen er nogmaals op dat het register invullen ook je akkoord inhoudt met de
verklaring op eer, die je bovenaan elke pagina van het register vindt. Je kan slechts bij 1 persoon per dag op
bezoek komen.

Heb je vragen over de zorg voor je bewoner? Spreek iemand van het zorgteam of de teamcoach aan. Heb je
vragen over ons covid-19 beleid, neem dan contact op met de gedelegeerde bestuurder of de
beleidsmedewerker.
We danken je van harte voor je volgehouden zorg voor hartelijk en veilig bezoek!

Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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