Mededeling aan de bewoners, families, naasten

NIEUWE BEZOEKREGELING voor TERRA en
UPDATE
15 maart 2022

Beste bewoner,
Beste families en naasten,

1.

Woonkern Terra
Zoals gisteren gemeld zijn alle bewoners van woonkern Terra getest. De meeste resultaten zijn ondertussen
gekend. De familie van bewoners die positief testen worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Ook
wanneer de toestand van een bewoner zou verergeren (wat we niet verwachten) worden de naasten
geïnformeerd door het zorgteam.
De woonkern Terra wordt afgesloten, bezoek aan bewoners is voorlopig niet mogelijk. De isolatie wordt
aangehouden tot en met woensdag 23 maart. Vanaf donderdag 24 maart is bezoek aan bewoners onder
voorbehoud weer mogelijk. Bezoek kan dan enkel op de kamers, mét mondmasker (minimaal een
chirurgisch mondneusmasker) en met voldoende ventilatie (raam op kiepstand).
Enkel voor partners van bewoners kunnen we een uitzondering maken. Zij kunnen hiervoor contact
opnemen met de teamcoach.
Voor de bewoners van Terra geld voor het aanbrengen en ophalen van was:
- 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.

2.

Woonkern Bloesem en de Kroon
Momenteel stellen we vast dat de situatie gunstig evolueert. Er werden geen nieuwe besmettingen gemeld
en de bewoners herstellen goed van hun besmetting.
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3.

Algemene veiligheidsmaatregelen
a.
b.
c.
d.
e.

Alle medewerkers dragen een mondneusmasker in het wzc; medewerkers en vrijwilligers met
direct bewonerscontact dragen een FFP2 masker.
Alle bezoekers dragen minstens een chirurgisch mondneusmasker gedurende het hele bezoek.
handen regelmatig ontsmetten of grondig wassen met water en zeep
Afstand houden is cruciaal, net als zelf zorgen voor goede ventilatie
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.

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”.
Familie van bewoners van Terra vragen we te bellen tussen 11u en 12u en tussen 14u en 15u30.
Familie van bewoners van Bloesem staan we graag te woord tussen 11u en 12u en tussen 15u en 17u.

Met hartelijke groet,
Het team van wzc Zilverlinde
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