Mededeling aan de bewoners, families, naasten

Nieuwe bezoekregeling voor Bloesem
met ingang van vandaag
8 maart 2022

Beste bewoner,
Beste families en naasten,

1. Voor woonkern Bloesem geldt voorlopig een nieuwe bezoekregeling

De voorbije dagen moesten we vaststellen dat een aantal bewoners van woonkern Bloesem milde symptomen
ontwikkelden, die mogelijk covid-gerelateerd zijn. Omdat meerdere bewoners van Bloesem die met elkaar
contact hebben deze symptomen beginnen te vertonen, beslisten we om alle bewoners van Bloesem voorlopig
op de eigen kamer te laten verblijven in preventieve isolatie, en dit tot maandag aanstaande, wanneer we de
toestand zullen herbekijken. De woonkern Bloesem wordt vanaf vanmiddag afgesloten, bezoek aan bewoners
van Bloesem is voorlopig niet mogelijk.
Enkel voor partners van bewoners van Bloesem kunnen we een uitzondering maken. Zij kunnen hiervoor
contact opnemen met de teamcoach.
Persoonlijke spullen voor bewoners van Bloesem kunnen afgegeven worden aan het onthaal, wij verdelen ze
dan verder.
Voor de vuile was voorzien we voorlopig geen ophaling, we vragen om dit éénmalig uit te stellen tot
aanstaande maandag.
We benadrukken dat dit een preventieve maatregel is, om op een zo kort mogelijke termijn weer iedereen
symptoomvrij te krijgen (en houden).
Alle naasten worden op de hoogte gebracht; ook wanneer de toestand van een bewoner zou verergeren (wat
we niet verwachten), worden de naasten door het zorgteam geïnformeerd. Uiteraard zullen we in die
omstandigheid al het mogelijke doen om in overleg met de naasten een passende bezoekregeling te treffen.
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2. voor woonkern TERRA en voor GAW DE KROON:
Voor deze twee kernen blijft de bezoekregeling als vanouds: bezoek is welkom, mits het respecteren van de
voorzorgsmaatregelen (handen ontsmetten, mondneusmasker dragen, afstand bewaren, thuis blijven als je
niet gezond en fit bent ). Bewoners kunnen bezoek ontvangen op de kamer of in de cafetaria ’t Zilverhof.
Daar gelden “onze” afspraken nog steeds, die anders zijn dan deze die momenteel in de horeca gelden. Bij ons
draag je in ’t Zilverhof steeds je mondneusmasker, tenzij je aan de je toegewezen plaats zit om een drankje te
gebruiken.

3. Waakzaamheid blijft belangrijk …
In het wzc blijven we alle bewoners nauwkeuring opvolgen en monitoren. We vragen ook jullie aandacht voor
hygiënemaatregelen als je op bezoek komt. Wees alert en neem de maatregelen ernstig.

Jullie oprecht dankend voor jullie begrip, volgehouden inspanning en bezoek,
Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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