Mededeling aan de bewoners, families, naasten

Het blijven moeilijke tijden voor iedereen,
30 november 2020
Beste bewoner,
Beste families en naasten,
Op Terra starten we deze avond met de volledige desinfectie van de woonkern. Zodra dit rond is gaan we terug
over van een cohort-werking naar een normale werking. Vanaf maandag 7 december is bezoek weer mogelijk
volgens de richtlijnen van de overheid. (zie verder)
De toestand op Bloesem is helaas nog niet 100 % stabiel en we wachten heden nog op een paar resultaten voor
we bezoek veilig kunnen toelaten. Zonder tegenbericht zal bezoek ook hier maar mogelijk zijn vanaf maandag 7
december. Maar als de resultaten beter zijn, kan het misschien sneller. Natuurlijk mag je dan direct een nieuwe
brief verwachten.
De residenten van de flats kunnen terug bezoek ontvangen.
Help ons om Covid buiten te houden. Kom enkel op bezoek als je zelf de richtlijnen strikt opvolgd, in het
bijzonder het dragen van een mondneusmasker en het steeds respecteren van de veiligheidsafstand van 1,5 m.
Vanaf 7 december, tenzij er een nieuwe brief zou komen, is bezoek terug mogelijk vanaf 13:30 tot 16:30 en dit
elke dag.
Omwille van de epidemiologische situatie en de kwetsbaarheid van de bewoners, worden volgende extra
voorzorgsmaatregelen genomen:
Één vast nauw contact, op kamer mogelijk, waarbij zowel bezoeker als bewoner een chirurgisch
mondneusmasker (een textiel masker kan niet!) dragen om het risico op besmetting in deze situatie te beperken.
Dit nauw contact blijft dezelfde persoon tot het einde van het jaar.
Vanaf 14 december zal de bewoner buiten dit nauw contact twee sociale contacten met respect voor
afstandregels, hygiënemaatregelen en met een chirurgisch mondneusmasker door zowel de bewoner als door de
bezoeker, kunnen ontvangen in ’t Zilverhof. Deze bezoekers komen niet op de woonkernen.
Toegang tot WZC Zilverlinde zal dus enkel mogelijk zijn als men de regels strikt respecteert. Laat ons samen onze
verantwoordelijkheid opnemen. Enkel op deze manier kunnen we de feesten Covid – vrij ingaan.

Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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