Mededeling aan de bewoners, families, naasten

UPDATE over covid-19
13 november 2020
Beste bewoner,
Beste families en naasten,

Op vandaag hebben we twee residenten op woonkern Bloesem die symptomen vertonen die mogelijk wijzen op covid-19.
Deze bewoners worden nu, in afwachting van de resultaten, in kamerquarantaine geplaatst en getest. Ook de medische
opvolging wordt voor deze bewoner versterkt.
Ondertussen worden ook de bewoners die contact hebben gehad getest. In een tweede fase zullen we ook de andere
bewoners die op Bloesem en de assistentiewoningen verblijven, preventief testen. Op basis van de resultaten van deze
testing zullen we onze verdere aanpak bepalen voor woonkern Bloesem.
In afwachting van de testresultaten hebben we de bewoners van Bloesem gevraagd, zo veel als mogelijk op hun kamer
te blijven en contact met andere bewoners te vermijden. Maaltijden worden op de kamer bediend. En groepsactiviteiten
worden door individuele activiteiten vervangen. We zullen daarbij inzetten op een warm en veilig contact.
Nog in afwachting van de resultaten kunnen we bezoek voor Bloesem en de assistentiewoningen tijdelijk niet laten
doorgaan. Voorlopig is enkel in palliatieve situaties bezoek mogelijk, in overleg met de teamcoach of zorgcoördinator. Op
de assistentiewoningen is enkel mantelzorgbezoek mogelijk, mits het permanent dragen van voldoende
beschermingsmaterialen. U kan, als vanouds, eventueel pakjes en post in het inkomsas deponeren, duidelijk gelabeld met
naam en kamernummer van de bewoner.
Wanneer bewoners ziek worden of positief testen, nemen we met de naasten contact op, en zorgen we voor regelmatige
briefing over de gezondheidstoestand.
Zodra meer informatie beschikbaar is zullen we die met u delen. U mag van ons na het weekend een update verwachten.
Wasbezorging en -ophalen blijft voor Terra onveranderd. Voor Bloesem vragen we om tot aan onze volgende
communicatie (die hier zeker op zal ingaan) geen was te bezorgen of op te halen. Indien uw naaste hiermee een probleem
heeft, gelieve met de teamcoach contact op te nemen.
Heeft u vragen over de zorg van uw familielid, neem dan contact op met het zorgteam. Met vragen over ons covid-beleid
kan u terecht bij Rudi Veekhoven, gedelegeerd bestuurder, of Roel Van de Wygaert, beleidsmedewerker.

We danken u voor uw begrip en steun in deze moeilijke tijden.
Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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