02/10/2020

Beste Resident, familie en bezoekers

Tijdens de laatste week is er niet zoveel veranderd in het WZC, op vlak van coronamaatregelen en
corona-cijfers.
Eerst een woordje over de regio:
Op 02/10/2020 waren er 38,43466 nieuwe besmettingen per 100 000 gedurende de laatste 14
dagen in de regio Deinze en aangrenzende gemeenten (behalve Gent en Lievegem).
Op 21/09/2020 was dit nog 34,59 per 100 000 bewoners van dezelfde groep.
Er is en lichte stijging, maar ze gaat trager dan de week ervoor (toen van 18 naar 34).
Let wel: Deinze heeft volgens de tabel hieronder 76 nieuwe gevallen/100.000 op de laatste 2 weken,
dus bij ons is wel wat extra voorzichtigheid geboden dan in de regio rond Deinze (behalve Gent).

Wat betreft de maatregelen en de organisatie van het bezoek blijft voorlopig nog alles
gehandhaaft: kamerbezoek is mogelijk in een bubbel van 5 familieleden, daarbuiten zijn
“wandelingen” mogelijk of kan men op vraag in de babbelbox (in de zaal gemeenschappelijk
of in de aparte boxen buiten) bezoek afleggen, of heel uitzonderlijk de bewoner mee naar
huis nemen voor een aantal uren mits de grootste omzichtigheid qua contact en
bescherming, en dit mèt een KN-95 masker.
Dit laatste is erg nodig voor onze kwetsbare bevolkingsgroep, mensen die er zich weinig van
aantrekken zullen het lot van Donald Trump beschoren zijn (zoals U weet is deze president steeds
een beetje meewarig geweest over het virus, maar werden hij en zijn vrouw nu zelf positief getest).
Er zijn geen positieve tests gemeld bij medewerkers of bij bewoners/bezoekers sedert het
laatste schrijven. We kunnen iedereen die hieraan heeft meegewerkt maar bedanken om
het resultaat, en bang afwachten om geen virus binnen te krijgen.

We willen er ook op wijzen dat het griepvaccin automatisch bij bijna alle bewoners via hun
huisarts zal geplaatst worden, tenzij weigering of tegenindicatie, en dat de medewerkers
maximaal aangespoord worden om het gratis door de werkgever aangeboden griepvaccin te
aanvaarden. Hierop aansluitend willen we de reguliere bezoekers van onze ouderen ook
vragen om zich toch zeker dit jaar te laten vaccineren; we willen zo weinig mogelijk virussen
binnen krijgen in de voorziening, want elke virale infectie verzwakt en bij een Covidbesmetting kan men zeker een tweede infectie mijden als kiespijn.
Dit zin onze bevindingen tijdens de laatste dagen, waarmee we het weekend ingaan. We
wensen jullie een goede tijd, met zo weinig mogelijk slecht corona-nieuws.
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