Mededeling aan de bewoners, families, naasten van woonkern Terra

YOU ARE ALL I NEED … 1
12 november 2020

Beste bewoner,
Beste families en naasten,

Covid-19 zit in zijn tweede golf. Voorzichtig spreken sommige experts al van “over de top”. Maar we moeten
volhouden, en verder zetten wat we moeten doen om Covid minimaal impact te laten hebben: contactbeperking,
afstand houden, handhygiëne, quarantaine, …
De woonzorgcentra worden ook nu weer hard getroffen. En dit maal is ook onze, jullie thuis niet gespaard
gebleven.
Momenteel zijn op Bloesem of de assistentiewoningen nog geen positieve tests gebeurd, en zijn alle bewoners
hier symptoomvrij. We houden hun gezondheidstoestand nauwkeurig bij, en hanteren kamerisolatie van zodra
we mogelijke symptomen vaststellen, en tot wanneer testing negatief is.
Woonkern Terra is jammer genoeg wél getroffen. Begin deze maand werden in woonkern Terra een aantal
besmettingen vastgesteld, en dienden we ons noodplan in te stellen. Terra werd gecohorteerd en gesloten voor
bezoek. Op die manier kunnen we al onze inspanningen richten op het verzorgen van onze getroffen bewoners,
en tegelijk de besmettingsrisico’s voor de bewoners en medewerkers van Bloesem en de assistentiewoningen zo
veel als mogelijk inperken.
Op Terra maken we onderscheid tussen de groep van positief geteste bewoners en bewoners met symptomen
enerzijds, en bewoners die negatief testen, en geen symptomen hebben. We proberen deze laatste groep zo
goed als mogelijk onder controle te houden.
Wanneer een bewoner van Terra vooreerst symptomen vertoont, wordt die getest, en bij positief resultaat
overgebracht naar de positieve groep (de groep die covid-19 heeft). De bewoner zal daar blijven tot zijn
symptomen duidelijk verdwenen zijn, om dan weer aansluiting te krijgen bij de “negatieve” groep (zonder
symptomen).
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“you (are all I need)” (2020) is een nummer uit de “Bedroom EP” van Selah Sue – kleine, mooie muziek vol
verlangen, hoop en troost…
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Van zodra het met een bewoner minder goed gaat of hij/zij positief test, worden de naasten verwittigd. Vanaf
dan zullen we hen ook dagelijks contacteren voor een korte telefonische briefing over de gezondheidstoestand
van de bewoner. We veronderstellen dat naasten van dezelfde bewoner elkaar informeren over deze briefings.
De voorbije dagen hebben we maatregelen genomen om het beeldbellen tussen bewoners en naasten te
intensiveren. Skypen kan vanaf nu, na afspraak hierover met Nikki (nikki.hannes@wzczilverlinde.be ) tussen 14
uur en 15.30 uur, gedurende een half uurtje. Door de duur van de skype sessies te beperken tot een half uurtje
willen we voor voldoende rust zorgen bij de bewoners (vaak is dit voor hen een heel emotioneel gebeuren, en
soms blijken ze nadien erg onder de indruk van het gesprek), en maken we het mogelijk dat alle bewoners en
naasten regelmatig kunnen skypen. We rekenen op jullie begrip en inzet om deze afspraak na te komen.
Bezoek op Terra blijft in deze dagen onmogelijk. Wanneer dit bezoek voor een bewoner om gezondheidsredenen
wél toegestaan wordt, zullen we hierover contact met jullie opnemen.
“Hoe lang zal de quarantaine van Terra duren?” vraagt men ons vaak. Ook wij beseffen en ervaren het belang
van écht contact. Maar we moeten dat tot in betere tijden uitstellen. De initiële maatregel wordt alvast verlengd
tot het einde van de maand november. Maar in regel kan de quarantaine pas volledig worden opgeheven nadat
de laatste bewoners symptoom- en koortsvrij zijn geworden.
De medewerkers doen hun uiterste best om in deze moeilijke omstandigheden goed te zorgen voor jullie
bewoners, en om, méér nog dan goede zorg, warmte en menselijkheid voelbaar aanwezig te laten zijn op Terra.
Ook in deze moeilijke tijden is dàt waarvoor we er zijn.
Het doet ons deugd en sterkt ons dat jullie ons daarbij vertrouwen en steunen. Samen zullen we ook deze fase
doorgaan.
You are all I need… Elk van ons denkt dit wel eens in deze sombere dagen. Laten we blijven geloven dat het goed
komt, en dat we elkaar spoedig weer kunnen ontmoeten. En laten we elkaars steun zijn wanneer het moeilijk
gaat. We zijn er voor elkaar…

Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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