Mededeling aan de bewoners, families, naasten

Zilverlinde laat vandaag zijn smoel weer zien …
17 mei 2022

Beste bewoner,
Beste families en naasten,
Beste medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten,
Sinds enige maanden lijkt covid van het toneel te gaan verdwijnen: de mondmaskers
verdwijnen uit het straatbeeld, zelfs op plaatsen waar veel volk is. De opname- en
overlijdenscijfers blijven positief evolueren, horeca en evenementen kunnen weer werken
als vanouds, … Ook al is covid nog aanwezig in Vlaanderen, we lijken er stilaan een manier
van leven mee te hebben gevonden. De nieuw gevonden vrijheid leidt momenteel niet meer
tot grote uitbraken of ernstige ziekte.
In de gezondheids- en welzijnssector blijft men op de hoede. Deels verstaanbaar: niemand
wil opnieuw de grote capaciteitsproblemen van de ziekenhuizen meemaken, en het
uitstellen van zorg dat daarvan het gevolg was. En ook de strenge maatregelen in de
woonzorgcentra hebben hun nut gehad.
Maar woonzorgcentra zijn géén ziekenhuizen. Ónze eerste opdracht is, te zorgen voor een
aangenaam en verrijkend woon- en leefklimaat voor ouderen en hun naasten. En omdat
onze bewoners kwetsbare ouderen zijn, hoort daar ook goede gezondheidszorg bij. Maar na
twee jaar van handelen vanuit een beschermingsmotief (covid zo lang mogelijk “uit ons kot
houden”) willen we nu weer ten volle het samen leven waardevol maken. Mogelijk maken
dat we elkaar helemaal kunnen zien, dat we samen (zichtbaar) kunnen lachen, dat we vrij
contact kunnen hebben met elkaar, om zo verder te bouwen aan onze nieuwe “thuis”. Het
contrast tussen “de buitenwereld” en het wzc is op vandaag té groot, onhoudbaar groot. En
dat maakt dat de strenge regels die nog steeds gelden in het wzc een groot fake-gehalte
hebben gekregen.
Vandaar dat we in wzc Zilverlinde vandaag een eerste stap zetten richting normaal. Oók als
dat betekent dat we dan wat inciviek zijn. We dragen de kwaliteit van wonen, leven en zorg
hoog in ons vaandel. En daarom willen we niet langer wachten op richtlijnen van de
overheid, als die er al komen.
Vanaf vandaag laten we, voorzichtig, het mondmasker af!
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Jij, als familie, naaste of bezoeker krijgt vanaf vandaag de keuze om al dan niet een
mondmasker te dragen. Ook onze medewerkers kunnen het mondmasker afzetten wanneer
zij dit wensen, zowel in de directe bewonerszorg als in de ondersteunende diensten.
Wie zich hierbij niet veilig voelt, kan uiteraard als vanouds het masker blijven dragen.
Maar bij deze vrijheid horen een aantal verantwoordelijkheden:
-

Ben je ziek, voel je je niet goed, vertoon je griep- of mogelijk covidgerelateerde
symptomen? Kom dan niet op bezoek. Blijf thuis, laat je testen, raadpleeg je huisarts
en volg de richtlijnen die je van hem krijgt strikt op.

-

Heb je milde verkoudheidstekens, zonder dat die covid-gerelateerd zijn, vragen we je
om uit voorzorgsmaatregel toch een mondmasker te dragen bij je bezoek.

-

Pas de regels rond handhygiëne tijdens je bezoek aan het wzc nog steeds strikt toe.
Ontsmet of was je handen regelmatig correct, met de daarvoor ter beschikking
gestelde middelen.

-

Praat met elkaar, lach met elkaar, geniet samen, … maar geef elkaar zo mogelijk de
ruimte. Hou afstand. Bij mooi weer is de patio, het Zilverhofterras of de tuin een
mooie plek om samen te genieten. Zorg bij bezoek op de kamer voor voldoende
ventilatie.
Bezoek in de livings van de woonkernen is vooralsnog niet toegestaan.

-

Wat onze organisatie betreft nemen we de nodige maatregelen om deze nieuwe
vrijheden mogelijk te maken, en zullen we , wanneer de situatie ons daartoe dwingt,
terugschakelen naar ons vorige beleid.

We hebben de voorbije periode steeds op jullie begrip en actieve medewerking kunnen
rekenen, en weten dat we dat ook nu weer mogen doen.
Wij zijn klaar om onze smoel te laten zien! En ook wel benieuwd naar hoe de jouwe er
inmiddels uitziet …

Hartelijke groet van het Zilverlinde team
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COVID-19 BOOSTERCAMPAGNE IN HET WZC
Bewoners van het wzc komen in aanmerking voor een boosterprik, allicht nog voor de zomer
te ontvangen. Wzc Zilverlinde zal deze boosterprik organiseren voor alle bewoners die hierin
geïnteresseerd zijn.
Om deze vaccinatieronde voor te bereiden, willen we nu al bewoners vragen, hun keuze
kenbaar te maken. Dat kan door onderstaande antwoordstrook te bezorgen via mail of op
papier:
-

Voor bewoners Woonkern Terra:
Teamcoach Lieve Laenen, Lieve.Laenen@wzczilverlinde.be
Voor bewoners van Woonkern Bloesem:
Teamcoach Sietske Tielemans, sietske.tielemans@wzczilverlinde.be

We verwachten uw antwoord voor 30 mei 2022. Zo kunnen we de vaccinatie goed
voorbereiden. Zodra er meer info bekend is zullen we u deze bezorgen.
Met dank voor uw antwoord,
Vriendelijke groet,
Team wzc Zilverlinde

TOESTEMMING BOOSTERVACCINATIE COVID-17 VOOR BEWONER WZC ZILVERLINDE
Bewoner ………………………………………………………………………………………………………………. (naam),
verblijvend op ……………………………… (kamernummer) van wzc Zilverlinde te Olen
mag een boostervaccin ontvangen in de zomercampagne van 2022 van wzc Zilverlinde

O
O

JA
NEEN

Voornaam en naam ondertekenaar:

Handtekening

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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