Beste Resident, familie en bezoeker,

vrijdag 16/10/2020

Van Woonzorgcentrum en Assistentiewoningen,

Tot onze spijt moeten wij melden dat op het moment van dit schrijven er meerdere clusters van
besmetting met het covid -19 virus.
We legden U in detail hoe het twee dagen geleden stond, ondertussen is de toestand wel verder aan
het evolueren.
Zekerheden bestaan niet in deze tijden.
Gisteren werd een eerste cluster getest, we wachten op de uitslagen en dringen aan op snelle
bekendmaking (kan officieel tot 4 dagen duren!).
Vandaag worden 2 afdelingen en hun bijhorende toegewezen en algemene medewerkers getest, de
resultaten verwachten we begin volgende week.
Op basis van al deze informatie zullen we besluiten of de bewoners van de voorlopig niet-getroffen
afdelingen terug bezoek kunnen krijgen of niet. We houden U ervan op de hoogte, maar wees
voorbereid dat het misschien beperkt blijft tot een bezoek in een chatbox ipv de meer risicovolle
kamercontacten.
De regeling voor de was (afgeven en ophalen) is weer zoals tijdens de eerste golf: via het onthaal, en
dat liefst binnen de kantooruren indien mogelijk.
De bewoners waarvan de afdeling positieve tests heeft, zullen in quarantaine blijven: zeker op de
afdeling (niet op kamer). Bewoners die zelf positief zijn zullen een 7-tal dagen op de kamer moeten
verblijven. Bewoners die daarboven ziektesymptomen vertonen blijven zeker op de kamer.
Afhankelijk van het opkomen van de infectie en de aantallen covid-positieve gevallen zullen wij
misschien een aparte covid-afdeling inrichten, die we tot nu toe bewust niet in dienst hebben
genomen. Dit impliceert dat sommige bewoners van kamer zouden kunnen veranderen, en dit voor
een korte tijd.
Wij weten heel goed dat deze maatregelen heel ingrijpend zijn en voor niemand aangenaam; in de
eerste plaats niet voor de zieke bewoners en vervolgens voor alle geïsoleerde bewoners die hun
familie niet fysiek kunnen ontmoeten.
Weet dat we dit doen om nog erger te vermijden, en de niet-zieke bewoners zoveel mogelijk te
sparen.
Medewerkers zullen ook zoveel mogelijk in beschermende kledij moeten werken, waar dit volgens de
overheidsregels aangewezen is. Wij hopen dat de equipes niet teveel uitvallen, en zijn er ons ook van
bewust dat soms de niet-gebruikelijke medewerker aan het bed van uw familielid zal staan. We
vragen ook hiervoor het nodige begrip.

U weet allen dat de tweede golf misschien nog veel meer zal van ons vragen dan de eerste golf. In de
eerste periode is he WZC St Vincentius uitermate goed beschermd gebleven tegen dit covid onheil,
nu hebben we al een eerste golf van de volle laag. Mogen wij op Uw begrip en sympathie rekenen,
zodat onze medewerkers het hoofd koel en het hart warm houden in de zorg, aub?

Met dank voor het vertrouwen in onze equipes.
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