Mededeling aan de bewoners, families, naasten verbonden met Terra.
Afspraken WZC Zilverlinde – Woonkern Terra
Vrijdag 30 oktober 2020
Beste families en naasten,
Wij begrijpen dat deze nieuwe situatie voor iedereen moeilijk is.
Om ons zorgteam de ruimte te geven om goed zorg te dragen voor alle bewoners van Terra vragen wij vertrouwen te
hebben in onze aanpak.
Wij engageren ons om indien je familielid positief is (al of niet met symptomen) of de algemene toestand van iemand
veranderd (al of niet Covid gerelateerd) wij onmiddellijk contact opnemen met jullie.
Vanaf het ogenblik dat je familielid positief is zullen we je tevens dagelijks op de hoogte brengen over hoe het met haar /
hem gaat.
Voorlopig, en dit tot alle resultaten van de algemene testing binnen zijn, is het enkel mogelijk op bezoek te komen in
palliatieve situaties. Nadien bekijken we opnieuw wat al of niet haalbaar is, tevens rekening houdend met de nieuwe
maatregelen van de overheid.
Brengen en ophalen persoonlijke was.
•
•

Indien dit door onze externe leverancier verzorgd wordt regelen wij dit verder.
Indien je zelf voor de persoonlijke was instaat volg je best onderstaande richtlijnen:
o Brengen van propere was doe je best tussen 14:00 en 17:00. In de inkom (voorbij het sas) zullen rekken
staan waar je de persoonlijke was in een goed afgesloten wegwerpzak duidelijk voorzien van voornaam –
naam en kamernummer kan plaatsen. Wij zorgen ervoor dat de was op de kamer terecht komt.
o Het ophalen van de vuile was kan elke dag tussen 14:00 en 17:00 behalve op maandag en donderdag. De
karren met vuile was (in afgesloten zak voorzien van voornaam, naam en kamernummer) bevinden zich in
de fietsenberging. Je gaat er best vanuit dat de was besmet is. Zet een wegwerpmondmasker op en draag
wegwerphandschoenen bij het openen van de zak (doe dit rustig en beperk luchtverplaatsing) – stop de
was in de wastrommel. Kom nergens aan, doe mondmasker en handschoenen uit en gooi deze samen met
de zak weg. Was de handen grondig met water en zeep. Sluit nu de wastrommel en kies een zo hoog
mogelijk programma (bij voorkeur 60°) en bij voorkeur in de droogkast drogen.

Skype gesprekken zijn vanaf maandag terug mogelijk. Wil je hier graag gebruik van maken, neem dan contact op met Nikki
via mail nikki.hannes@wzczilverlinde.be . Zij zal alles in goede banen leiden.
Met opmerkingen, vragen of bezorgdheden rond ons covid-beleid kan je contact opnemen met onze gedelegeerde
bestuurder Rudi Veekhoven, of met Roel Van de Wygaert, beleidsmedewerker.
Stuur ons gerust een mailtje en we nemen snel contact met je op.
rudi.veekhoven@wzczilverlinde.be; roel.vandewygaert@wzczilverlinde.be
We rekenen op jullie! Steun onze maatregelen; enkel samen zullen we covid verslaan.
Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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