Mededeling aan de bewoners, families, naasten

SAMEN MOOIE KERSTDAGEN MAKEN …
17 december 2021

Beste bewoner,
Beste families en naasten,

We leven toe naar Kerstmis, voor velen van ons één van de hoogdagen van het jaar. Een dag en periode van
samenzijn met wie je dierbaar is, en de warmte van dat samen kunnen genieten en vieren, juist door de donkerte
en kou die daarbuiten heerst ..
Tegelijk heerst ook Covid nog steeds. Met de laatste weken (en gelukkig weer wat dalende ) weer alarmerende
cijfers, en opflakkeringen her en der. Een belangrijk inzicht is dat kleine kinderen, die zelf minder makkelijk en
minder ernstig ziek worden door covid, toch besmet kunnen raken, en ook besmettelijk zijn. Ook al zijn ze dan
niet (zo) ziek, toch kunnen ze drager zijn van het covid-virus én kunnen ze anderen, ook kwetsbaren, besmetten.
Daarom wordt het correct dragen van een chirurgisch mondneusmaker (CMM) doorgevoerd vanaf 6 jaar. En
wordt momenteel ook bekeken of vaccinatie bij kinderen kan worden opgezet …
In dat licht kijken we binnen wzc Zilverlinde naar hoe we fijne én veilige kerstdagen kunnen houden.
Hieronder vind je de afspraken die we daarrond maken, rekening houdend met de federale en Vlaamse
maatregelen die gelden.

1.

Belangrijkste is dat we samen en met gezond verstand àlle veiligheidsmaatregelen blijven respecteren:
handen veelvuldig en correct wassen of ontsmetten met alco-gel, steeds afstand bewaken, enkel
contact met die persoon waarbij je op bezoek komt.

2.

Verder is het belangrijk dat je enkel op bezoek komt, wanneer je jezelf volledig gezond voelt, en je géén
covid-symptomen hebt.
In principe verwachten we dat élke bezoeker aan het woonzorgcentrum een op de dag van bezoek
geldig Covid-Safe Ticket (CST) moet kunnen voorleggen.

3.

In cafetaria ’t Zilverhof is dat geldige CST overigens verplicht; we volgen daar de regels die binnen de
horeca gelden.

4.

Correcte dragen van een chirurgisch mondneusmasker is voor iedereen vanaf 6 jaar verplicht in het
hele woonzorgcentrum.
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5.

We beperken het bezoek in de leefruimtes: ENKEL partners van bij ons wonende bewoners kunnen een
deel van hun bezoek in de gemeenschappelijke woonruimte doorbrengen. Ook tijdens dat bezoek is
mondmaskerdracht (CMM) noodzakelijk.

6.

Alle andere bezoek gaat door op de kamer van de bewoner. Ook daar is mondmaskerdracht verplicht,
naast goede ventilatie (kamerdeur open, raam op kiepstand – misschien is een warme fleece deken wel
een leuke kerstgeschenktip?).
Bezoek begeeft zich direct naar de kamer van de bewoner en blijft niet “hangen” in de
gemeenschappelijke ruimten.

7.

Partners kunnen nog steeds mee eten met de bewoner maar bespreken dit best even met de
teamcoach of zorgcoördinator zodat we dit volgens de lopende richtlijnen kunnen organiseren.

8.

Bewoners kunnen het woonzorgcentrum verlaten voor een familiebezoek. Maar bespreek dit met de
temacoach of zorgcoördinator zodat we jullie de nodige richtlijnen kunnen meegeven zodat risico’s
kunnen beperkt worden.

Aan elk van jullie een zalige Kerst en deugddoende vakantiedagen!
Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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