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Corona nieuwsbrief 24 juli 2020
Beste bewoner, medewerker, familie
Beste betrokkene
Donderdag 23 juli 2020 hebben wij nieuwe maatregelen ontvangen van het Agentschap zorg & Gezondheid.
Gezien de maatschappelijke situatie en de dreigende tweede Covid-19 golf, zijn wij genoodzaakt deze
maatregelen toe te passen.
Tot op heden is de toestand in ons woonzorgcentrum stabiel en zijn er geen nieuwe Covid-19 besmettingen,
door deze maatregelen toe te passen trachten wij dit ook zo te houden.
Indien er toch besmettingen in onze instelling vastgesteld worden, zijn wij voorbereid. Ondertussen hebben
wij voldoende beschermingsmateriaal in onze voorraad, houden wij een cohorteafdeling vrij en staat ons
outbreakplan op punt.
Vanaf zaterdag 25 juli 2020 zijn volgende maatregelen van kracht:
Bezoek tijdens het weekend zal voorlopig worden opgeschort
Bezoek op de kamer van onze bewoners kan niet meer tenzij in uitzonderlijke situaties (palliatieve
bewoner, …) Bezoek op de kamer is enkel mogelijk na goedkeuring overleg van directie, CRA en
hoofdverpleegkundige.
Wij beseffen ten zeerste dat het psychosociaal welzijn van onze bewoners zeer belangrijk is en blijft.
Daarom blijven onderstaande sociale mogelijkheden op afspraak mogelijk
Vanaf maandag 27 juli kunt u samen met een bewoner buiten op het domein van ons WZC gaan
wandelen.
Volgende regels dienen strikt gevolgd te worden:
-

-

De wandelingen zijn mogelijk elke weekdag tussen 9.00 uur en 11.20 uur en 13.00 uur en 16.00
uur. Voorlopig kunnen deze niet in het weekend of op feestdagen.
Om de maaltijden vlot te kunnen laten verlopen dient de bewoner terug in het WZC te zijn om
11.20 uur voor het middagmaal of 16.00 uur voor het avondmaal.
Om de bewoners maximaal te beschermen voor besmettingsrisico’s is naast het verplicht
dragen van een mondneusmasker voor alle bezoekers ook het respecteren van de 1,5 meter
onderlinge afstand binnen de eigen sociale bubbel verplicht. Nauw contact zoals handen geven,
kussen of knuffelen is bij bezoek dus voorlopig niet meer toegelaten.
Bewoners welke op de Covid afdeling verblijven ,(mogelijke) Covid bewoners, bewoners welke op
kamer isolatie verblijven of bewoners die ziek zijn, gaan niet wandelen.
De in- en uitgang welke we gebruiken is de hoofdingang.
Voor een wandeling maakt u vooraf een telefonische afspraak met de dienst waar de bewoner
woont, zodat wij onze zorg vlot kunnen laten verlopen.
De betrokken afdeling zal de bewoner naar het onthaal brengen, waarna u na registratie de
wandeling kan aanvatten.
Eventueel hulpmiddelen zoals rollators en rolstoelen dienen vooraf en achteraf te worden ontsmet,
ook handen worden voor aanvang van de wandeling ontsmet.
De wandelingen gebeuren op het domein van WZC Sint-Barbara, het domein verlaten is niet
toegelaten. Wandelingen gebeuren maximaal met 1 bewoner en 2 bezoekers.
We houden steeds rekening met de social-distance, ook bij eventuele rustpauzes.
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Vanaf maandag 27 juli kan er bezoek plaatsvinden in de cafetaria van ons WZC, deze ruimte zal
fungeren als bezoekersruimte ook zal de babbelbox terug geopend worden.
Hou rekening met volgende aandachtspunten:
-

-

Bezoek in de cafetaria gebeurt op afspraak via het diensthoofd van de afdeling. Frequentie wordt
bepaald in functie van de haalbaarheid van personeel en infrastructuur. Voorlopig 1 bezoek per
week per bewoner, bezoekers hoeven niet meer dezelfde personen te zijn.
Bij het maken van de afspraak krijgt u een tafelnummer, gelieve dit mee te brengen, en plaats te
nemen aan de genummerde tafel.
De cafetaria zal geopend zijn op dinsdag en donderdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur.
Bezoek kan tussen 13.00 uur en 13.45 uur, 14.00 uur en 14.45 uur en tussen 15.00 uur en 15.45 uur.
Het betreden van de cafetaria doet u via de zijdeur van onze cafetaria, niet via de hoofdingang.
Het betreden van de cafetaria gebeurt steeds met mondmasker, ook moeten de handen ontsmet
worden en moet men zich registreren.
De bewoner zal worden gebracht door van een onze personeelsleden.
Bewoners welke op de Covid afdeling verblijven ,(mogelijke) Covid bewoners, bewoners welke op
kamer isolatie verblijven of bewoners die ziek zijn, kunnen geen bezoek ontvangen.
Wij vragen u om aan de jullie toegewezen tafel te blijven zitten. Onze vrijwilligers zullen jullie
verder bedienen, op deze manier houden wij maximaal rekening met de social-distance.
Bezoek in onze babbelbox kan op weekdagen en op afspraak via de dienst waar de bewoner
verblijft.

Voor bewoners welke omwille van zorgbehoevendheid geen gebruik kunnen maken van de wandelingen
of bezoek in de cafetaria of onze babbelbox kan na overleg met directie, CRA en hoofdverpleegkundige
een aangepaste bezoekregeling worden uitgewerkt.
Belangrijk zowel bij bezoek in de cafetaria, wandelingen en babbelbox is dat de bezoeker,
 In de voorbije 14 dagen geen positieve COVID-19 test heeft gehad. Als u positief getest bent
geweest, kan u enkel terug op bezoek komen als uw huisarts inschat dat u niet meer
besmettelijk bent.
 De voorbije 14 dagen geen symptomen heeft gehad die een vermoeden geven van besmetting
met het Covid19-virus (o.a. aanhoudende hoest, kortademigheid, pijn op de borstkas, geur- of
smaakverlies, koorts, keelpijn, spierpijn, buikloop …)
 De voorbije 14 dagen geen contact heeft gehad met een persoon besmet met het Covid19-virus
of een vermoeden van besmetting met dit virus
 In kennis is gesteld van de hygiënische maatregelen die dienen genomen te worden.
 Elk bezoek of wandeling wordt vooraf geregistreerd.
Algemene principes bij het verlaten van de voorziening door de bewoner
De bewoner van het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf kan de voorziening verlaten,
bijvoorbeeld voor een zakelijke afspraak, tandartsbezoek, familiebezoek, wandeling, … mits de
volgende voorwaarden zijn voldaan:
 na overleg met de directie en/of hoofdverpleegkundige
 met behoud van 1,5 meter afstand,
 mits het dragen van een mondneusmasker door de bewoner(s) en zijn bezoeker(s)
 mits het toepassen van handhygiëne.
Doch wordt het verlaten van de instelling ten stelligste ontraden en kan de directie , na overleg met de
CRA of een andere medisch verantwoordelijke, oordelen dat de bewoner na terugkomst gedur ende 14
dagen op de kamer moet blijven (geen contactdruppelisolatie) als geoordeeld wordt dat de maatregelen
niet of niet correct zijn toegepast .

Vanaf maandag 27 juli zullen onderstaande afspraken terug van kracht worden voor het brengen en
ophalen van was en post:
Door de aangepast bezoekregeling zijn wij genoodzaakt onze regeling opnieuw toe te passen. Ophalen en
brengen zal mogelijk zijn op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 uur en 16.30 uur.
Het afleveren en ophalen van de was zal voortaan gebeuren in 2 rekken, vuile en propere was zal van
mekaar gescheiden worden. Gelieve uw was te plaatsten in het daarvoor voorziene rek met uw afdeling.
U neemt telefonisch contact (in de loop van de voormiddag) met de hierboven vermelde dienst wanneer u
de was wenst te halen, deze zal dan klaar staan in het vuile wasrek. U kan dan de propere was achterlaten
steeds vermeld van naam en afdeling van de betrokken bewoner.
Voor afspraken, wandelingen, bezoek,… kan u de afdeling van uw familielid contacteren op het nummer
van de hoofdverpleegkundige:
De Pijl (AB0): 014/539 461
De Vlieger (B1): 014/539 462
Het Perron (ABC1): 014/539 463
De Ster (D0): 014/539 464
Het Kompas (D1): 014/539 465
Het Park (D2): 014/539 466
Het Kristal (E0): 014/539 467
Wij wensen jullie te bedanken voor het begrip in deze moeilijke periode.

Vriendelijke groeten
Joost Heremans
Algemeen directeur

