Mededeling aan de bewoners, families, naasten

UPDATE en NIEUWE BEZOEKREGELING
voor TERRA, BLOESEM en DE KROON
14 maart 2022

Beste bewoner,
Beste families en naasten,

1.

De uitbraak op woonkern Bloesem.
Op Bloesem is er positieve evolutie in de toestand van de meeste bewoners. Voor hen blijft de huidige
isolatie aangehouden tot en met woensdag. Vanaf donderdag is bezoek aan bewoners onder voorbehoud
weer mogelijk. Bezoek kan enkel op de kamers, mét mondmasker (minimaal een chirurgisch
mondneusmasker) en met voldoende ventilatie (raam op kiepstand). Cafetaria ’t Zilverhof (regels als
vanouds) en de patio of de tuin zijn in deze lentedagen zeker een goed alternatief voor kamerbezoek.
Bewoners van Bloesem die op donderdag nog symptomen hebben, zullen vanaf dan in kamerisolatie worden
verzorgd. Zij kunnen hun kamer niet verlaten en kunnen ook geen bezoek op kamer ontvangen. Deze
bewoners blijven tot ze volledig hersteld zijn (minstens 3 dagen volledig symptoomvrij) in kamerisolatie.
Familie wordt persoonlijk op de hoogte gebracht wanneer de quarantaine wordt opgeheven en ze terug
op bezoek kunnen komen.
Brengen en oppikken van wasgoed voor bewoners van Bloesem (tot en met woensdag; nadien enkel voor
de nog geïsoleerde bewoners):
- PROPERE WAS kan tijdens de kantooruren worden afgegeven in het inkomsas.
De medewerkers brengen dit dan tot in de kamer van de bewoners. Gelieve het linnen in plastieken zakken
te verpakken, met duidelijke vermelding van voornaam en naam, afdeling en kamernummer van de
bewoner.
-VUILE WAS van bewoners wiens naasten de was verzorgen zal op dinsdag, woensdag en vrijdag voor
ophaling worden klaargezet in waskarren aan de fietsenberging. Gelieve voor de vlotte gang van zaken deze
was tijdig op te pikken.

10 Woonkern Terra
Momenteel zijn er op Terra enkele bewoners die positief hebben getest, de familie van deze bewoners
werd persoonlijk op de hoogte gebracht.
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Enkele bewoners van Terra vertonen lichte symptomen hierdoor hebben we beslist alle bewoners van
Terra te testen. We verwachten hier morgen de resultaten van. Van zodra we de resultaten ontvangen
wordt de familie persoonlijk op de hoogte gebracht.
Aan de hand van de resultaten zal er bepaalt worden welke maatregelen er verder dienen genomen te
worden. We berichten jullie hier morgen over.
Gelieve je bezoek even uit te stellen tot de resultaten gekend zijn.

De uitbraak in GAW De Kroon
In de Kroon testten de voorbije dagen vele bewoners positief. Zij werden allen in kamerisolatie
geplaatst, en kunnen in principe de flat niet meer verlaten, noch bezoek ontvangen. Deze maatregelen
lopen normaal gezien tot en met zondag aanstaande.
We hebben voor hen een systeem opgezet van maaltijdbedeling op kamer, zodat ze zich hiervoor niet
langer dienen te verplaatsen.
Mantelzorgers van flatbewoners kunnen op bezoek komen, maar enkel om levensnoodzakelijke hulp te
bieden (poets, boodschappen) en wanneer ze zich strikt houden aan alle beschermingsmaatregelen. We
voorzien voor hen een overschort, FFP2 masker en handschoenen en deze bij het eind van elk bezoek
te verwijderen in de vuilbak aan de kamerdeur.
Zorgprofessionals kunnen de flats betreden mits dragen van volledige beschermkledij zoals aangegeven
op de deur van de flat.

11 ’t Zilverhof
In ’t Zilverhof gelden nog steeds de “wzc-maatregelen”: ’t Zilverhof is enkel toegankelijk voor bewoners,
al dan niet vergezeld van hun gasten. Enkel zittend aan tafel mag het mondmasker tijdelijk af om een
consumptie te gebruiken.
12 Goed begonnen is half gewonnen …
De algemene veiligheidsmaatregelen, die buiten het wzc zijn opgeschort, blijven door onze regelgever
nog verplichtend na te leven in het wzc:
a. Alle medewerkers dragen een mondneusmasker in het wzc; medewerkers en vrijwilligers met
direct bewonerscontact dragen een FFP2 masker.
b. Alle bezoekers dragen minstens een chirurgisch mondneusmasker gedurende het hele bezoek.
c. handen regelmatig ontsmetten of grondig wassen het water en zeep
d. Afstand houden is cruciaal, net als zelf zorgen voor goede ventilatie
e. En vooral: kom enkel op bezoek als je zeker weet dat je kerngezond bent. Bij symptomen of bij
twijfel blijf je beter thuis. Want kwetsbare personen, waaronder onze bewoners, blijven
vatbaar, en kunnen nog steeds ernstig ziek worden.
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13 We volgen de toestand van de bewoners van nabij op. Wanneer bewoners symptomen vertonen of
positief testen, nemen we contact op om dit met hun naasten te bespreken.
Probeer ook alle contacten binnen jullie familie en vrienden verder te verwittigen, vorige week
ontvingen we nog heel wat onwetende bezoekers.
Uiteraard wil u als betrokken familie af en toe wat nieuws horen, mogen wij vragen om rekening te
houden met onze “spitsuren”.
Wij kunnen het meest tijd vrij maken om u te woord te staan tussen 11u en 12u en tussen 15u en 17u.

Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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