Mededeling aan de bewoners, families, naasten

Update covid-19 in ons wzc
16 november 2020

Beste bewoner,
Beste families en naasten,

Zoals vorige week meegedeeld, vindt vandaag een collectieve testing plaats van bewoners en medewerkers van
ons woonzorgcentrum. Aan de hand van de resultaten van deze testing kunnen we de verdere aanpak van covid19 in het wzc bepalen. We verwachten de resultaten van deze testing later deze week, vermoedelijk op
woensdag of donderdag. Op dat moment zullen we u over ons nieuwe beleid informeren. Onderstaand alvast de
huidige stand van zaken.
Wanneer bewoners ziek worden of positief testen, stimuleren we maximaal kamerzorg. De naasten worden
onmiddellijk op de hoogte gebracht en zullen vanaf dan regelmatig worden gebriefd over de
gezondheidstoestand van de bewoner.
Voor de bewoners van Woonkern Terra
Voor de bewoners van woonkern Terra verandert er voorlopig weinig, ook al zien we bij meerderen onder hen
stilaan een verbetering in symptomen en gedrag. Woonkern Terra blijft in quarantaine tot alle bewoners
symptoomvrij zijn.
Bezoek is dus nog steeds niet mogelijk. We voorzien wel dat naasten regelmatig kunnen beeldbellen met de
bewoners. Maak hierover afspraken met Nikki (nikki.hannes@wzczilverlinde.be )
Wanneer de toestand van een bewoner ernstig achteruit gaat, wordt palliatief bezoek mogelijk. Dit gebeurt na
overleg van het zorgteam met de teamcoach, zorgcoördinator en gedelegeerd bestuurder.
Voor de bewoners van Woonkern Bloesem en de assistentiewoningen:
Het is momenteel wachten op de resultaten van testing, om te bepalen of en welke bewoners bezoek kunnen
ontvangen.
Bewoners die symptomen van covid vertonen, of positief getest werden, worden in kamerisolatie verzorgd.
Bewoners die positief testen zullen uiteraard geen bezoek kunnen ontvangen. Zij blijven in kamerisolatie tot hun
symptomen verdwenen zijn. We brengen de naasten hiervan op de hoogte.
Wanneer de toestand van de bewoner kritisch dreigt te worden, wordt palliatief bezoek toegestaan, in overleg
tussen zorgteam en de gedelegeerd bestuurder.
Omwille van de ondersteuning die ze bieden, wordt mantelzorgers van bewoners in een assistentiewoning,
wanneer ze daar een concrete zorgtaak dienen uit te voeren, toegestaan om hun naaste te bezoeken, mits zij de
hele tijd een neusmondmasker gebruiken en alle andere beschermingsmaatregelen strikt naleven.
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Uiteraard is ook op Bloesem en de assistentiewoningen beeldbellen mogelijk (af te spreken via
Nikki.hannes@wzczilverlinde.be ) .
Was leveren en ophalen:
Propere was kan in de daarvoor voorziene containers in het inkomsas worden gedeponeerd.
Op alle dagen van de week behalve dinsdag en donderdag kan vuile was van bewoners van Terra, Bloesem en de
GAW’s worden opgepikt ter hoogte van de fietsenberging.
We vragen wel om deze was met de nodige omzichtigheid te behandelen. Schud de was zonder hem aan te
raken en met minimale luchtverplaatsing uit de zak in de wasmachine, was bij voorkeur om 60°, en strijk de was
na het drogen. Gebruik waar mogelijk kleding die dergelijke wastemperaturen kunnen verdragen, omdat deze
temperatuur noodzakelijk is om kledij kiemvrij te krijgen. Hergebruik de vuile waszakken niet, maar doe die bij
het restafval (niet PMD of roze zak dus). Lever propere was af in geslote plastiek wegwerpzakken.
Uiterlijk op donderdag verwachten we een breed beeld te hebben van de besmettingstoestand van het wzc. We
zullen u dan informeren over hoe we ons beleid daarop zullen bijsturen.

Met dank voor uw begrip en medewerking,
Samen komen we hier door …

Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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