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Beste familieleden en vrienden,

Zoals u waarschijnlijk al hebt vernomen via de verschillende mediakanalen zijn er sinds kort
strengere maatregelen inzake de aanpak en preventie van het Coronavirus [Covid-19). Wij

trachten u via dit schrijven op de hoogte te brengen van de meest relevante maatregelen.

Momenteel zijn er bij ons nog geen gekende gevallen van het COVID-19 virus bekend.
Wij hebben donderdagmorgen alvast de tijd genomen am alle residenten persoonlljk uitleg te
verschaffen over deze maatregelen en ruimte geschonken voor hun persoonlijke vragen en

bezorgdheden.

Er geldt een algemeen bezoekersverbod met ingang van 12 maart 2020. Voorlopig is deze
maatregel van kracht tot en met het einde van de paasvakantie. Toegang tot het

woonzorgcentrum is enkel mogelijk door medewerkers, externe medische en paramedische

hulpverleners [arisen, kinesitherapeuten/ apotheker, pedicure, kapper,...), stagiairs,

geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers die instaan voor essentiele zorgtaken. De directie

en CRA-arts kunnen uitzonderingen toestaan op het algemene bezoekersverbod (bv. palliatieve

situaties).

Bewoners mogen ook niet meegenomen warden door de familie;

Indien er bepaalde zaken aan de bewoner moeten warden bezorgd [bvb. drank, koekjes,

cadeautjes,...) mag u ons dit bezorgen aan de balie. Wij zullen ervoor zorgen dat dit correct

toekomt;

Momenteel warden er enkel medisch noodzakelijke ambulante afspraken gemaakt;

Het animatieaanbod zal warden aangepast en alle activiteiten en evenementen met externen

warden geschrapt. De cafetaria wordt enkel gebruikt voor het maaltijdgebeuren van bewoners.

De postverdeling zal tijdelijk, tot de opheffing van deze maatregelen, warden opgestuurd naar u
thuis;

Indien u na het lezen van deze brief nog met resterende vragen of bemerkingen zit, laat het dan

zeker niet na om ons hierover te contacteren. Deze maatregelen hebben ook een enorme impact

op onze werking wij zullen ons best doen om dit zo sereen en aangenaam mogelijkte laten
verlopen voor iedereen

P.S.: Wij wfllen graag even bevestigen dat onze deuren inderdaad tijdelijkgesloten zijn
maar alle poorten en toegangswegen tot ons hart en gedachten blijven zeker open! Daarom
willen wijjullie vragen om onze residenten te laten voelen dat de buitenwereld ook aan hen
denkt in deze moeilijke periode wanneer ze geen bezoek mogen ontvangen.
Stuurons daarom allemaal brieven, kaartjes, tekeningen van kleinkinderen, foto's, en nog

veel meer. Laat onze brievenbus maar ontploffen! Alvast bedankt, vanwege het woon-&

leefteam (voormalige animatieteam).
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