Beste Resident, familie en bezoeker,

maandag 19/10/2020

Van Woonzorgcentrum en Assistentiewoningen,

Op het moment van dit schrijven zijn er nog steeds geen resultaten gekend van de grote screening
van zaterdagvoormiddag 17/10/2020. Er werden toen 155 testen afgenomen.
Alle 63 bewoners van de twee getroffen afdelingen Zilverlinde en Kerselaar werden gescreend en ook
zes bewoners die lichte klachten hadden op de afdeling Magnolia werden voor de zekerheid mee
opgenomen in deze screening.
Naast de bewoners zijn ook 92 medewerkers gescreend van de afdeling Zilverlinde, Kerselaar,
Notelaar en enkele overkoepelende medewerkers zoals de nachtdiensten en mobiele equipes.
Op vrijdag werd één medewerker Zilverlinde naar huis gestuurd met geur en smaakverlies en een
positieve covid fast-test. Van de reguliere test die vrijdag avond bij de huisarts genomen is was
zondagavond gekend dat ook deze positief was. Dit is dus de derde medewerker die gekend is als
positief.
Bij de bewoners van de afdeling notelaar die een risicocontact hadden waren drie van de vijf
resultaten die zaterdagavond gekend waren negatief. Van de twee overblijvende bewoners waarvan
het resultaat zondag avond pas gekend was is één negatief en één positief. Dit is dus de vierde
bewoner die gekend is als positief. De familie is diezelfde avond nog op de hoogte gebracht en de
bewoner is op kamerisolatie geplaatst. De afdeling Notelaar was reeds in isolatie van woensdag
avond. Dinsdagmorgen 20/10, worden alle andere bewoners van de afdeling gescreend. De
medewerkers van de afdeling notelaar waren reeds gescreend op zaterdag 17/10.
De eerste en tot nu toe enige gekende positieve bewoner van de afdeling Zilverlinde werd
zondagavond voor de veiligheid opgenomen in het ziekenhuis gezien de klachten verder bleven
aanhouden.
Op dit moment lijkt het erop dat de meeste bewoners slechts milde klachten vertonen maar gezien
de testresultaten op zich laten wachten is het onduidelijk als deze milde klachten covid 19 als
oorzaak hebben of niet. Door het uitblijven van de resultaten zijn we genoodzaakt omschorsing van
de bezoekregeling nog even te behouden. U kan dus morgen nog steeds niet op bezoek komen.
Van zodra de resultaten binnen komen gaan wij opnieuw alle families informeren. Het heeft geen nut
om zelf naar de afdelingen te bellen.
Op de afdeling kerselaar is er één effectieve besmetting gekend alsook de echtgenoot die op
dezelfde kamer verblijft. Zolang het resultaat van de screening niet gekend is blijven de bewoners op
kamerisolatie.
Met dank voor het vertrouwen in onze equipes.
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