Mededeling aan de bewoners, families, naasten

Lichtpuntje …
9 januari 2021

Beste bewoner,
Beste families en naasten,

Met de kerstdagen kwam ook wat licht in de donkerte, onder de vorm van de boodschap dat de covid-19
vaccinatie die in België prioritair ter beschikking wordt gesteld voor bewoners en medewerkers van de
woonzorgcentra. De verantwoording van deze beleidskeuze ligt in de ravage die het virus in de woonzorg heeft
aangericht.
In de aanpak van covid-19 is het opbouwen van groepsimmuniteit een topprioriteit. Een groepsimmuniteit van
70 procent wordt daarbij nagestreefd. Dat kan enkel worden bereikt wanneer voldoende mensen zich laten
inenten. Daarom ook ónze oproep aan bewoners, hun naasten en onze medewerkers om maximaal in te gaan op
de oproep tot vaccinatie. Maar er is nog een veel betere reden: het vaccin is bewezen werkzaam, en beschermt
mensen effectief tegen het covid-19 virus. Je laten vaccineren zorgt er voor dat je zélf niet ziek wordt, en dat je
niet andere mensen zal kunnen gaan aansteken. In het bijzonder is dit voor onze bewoners relevant, die allemaal
kwetsbaar (en dus super-vatbaar) zijn voor infectie. We hebben de voorbije maanden allemaal van heel nabij
meegemaakt hoe hard covid-19 kan toeslaan, en voelen nog steeds het verdriet om het verlies van zo vele
bewoners…
Ook in wzc Zilverlinde zullen bewoners van het wzc zowel als van de assistentiewoningen kunnen worden
gevaccineerd. Volgens de ons meegedeelde planning zal de vaccinatie van bewoners volgende week donderdag
14 januari doorgaan. Wil je meer weten over het belang van vaccinatie, bezoek dan de site van de Vlaamse
overheid hierover: www.laatjevaccineren.be
In voorbereiding op deze vaccinatie stellen we in wzc Zilverlinde de lijst samen van bewoners die gevaccineerd
wensen te worden. We hanteren daarbij volgende werkwijze:
- We hebben de voorbije dagen informatiefolders ter beschikking gesteld van de bewoners.
- Bewoners (van wzc, CKV en GAW) die zélf bekwaam zijn deze beslissing te nemen, wordt rechtstreeks gevraagd
hun keuze kenbaar te maken. We noteren die keuze ook in het zorgdossier.
- Van bewoners die niét bekwaam zijn deze beslissing zelf te nemen, contacteren onze medewerkers de naasten
of vertegenwoordigers om hun keuze te bevragen. Ook hier vragen we om een schriftelijke bevestiging van deze
keuze, die we toevoegen aan het zorgdossier.
U kan uw keuze reeds per kerende bevestigen met de brief in bijlage van dit schrijven.
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We willen nog even de huidige bezoekregeling duiden. Deze blijft onveranderd. Elke bewoner kan, zolang hij niet
in kamerisolatie verblijft, bezoek ontvangen van MAXIMAAL 2 personen:
-

Een eerste persoon is het “knuffelcontact”
Deze persoon kan ALS ENIGE de bewoner bezoeken op diens kamer, waar nabij contact mogelijk is. Het
dragen van een mondmasker blijft echter de regel.
Ga van bij de inkom (na registratie van je bezoek en hand-ontsmetting) rechtstreeks naar de kamer van de
bewoner.

-

Een tweede persoon is “gewoon contact”
In dat geval kan het bezoek enkel doorgaan in ons restaurant ’t Zilverhof. Ook hier is het dragen van een
mondmasker steeds verplicht, en bovendien ook het behouden van minimaal anderhalve meter afstand. In
opvolging van de adviezen van de federale en Vlaamse overheden is onze cafetaria nog steeds gesloten. Er
kunnen dus geen dranken en snacks worden geserveerd. Bovendien is het onder geen beding toegestaan
eigen drank, taart, … mee te brengen en samen te gebruiken in de cafetaria. Eventueel kan u uiteraard nog
steeds gebak, snoep, geschenkjes meegeven aan de bewoner.

We willen u vragen deze maatregelen strikt op te volgen. Zo werken we samen aan een covid-vrij Zilverlinde. En
aan méér en dichter in een nabije toekomst…

Met dank voor uw aandacht en hartelijke groet,

Het team van WZC Zilverlinde
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