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Aan de familieleden/contactpersonen
van de bewoners in WZC en GAW.
Betreft: Corona-update woensdag 21.10
Beste Resident, familie en bezoeker,
Deze nacht werden na 4,5 dagen wachten eindelijk de eerste cijfers bekend gemaakt van de grote screening van
Zaterdag 17/10/2020. De verdere resultaten bleven geleidelijk binnen komen. Door een logistiek probleem bij
het labo zijn er momenteel nog 22 resultaten niet gekend en kan men nu niet zeggen wanneer deze resultaten
gekend zullen zijn. Ook wat de screenings van gisteren en vandaag betreft, kan men door de grote drukte niet
doorgeven wanneer de resultaten gekend zullen zijn.
Het resultaat van de gekende stalen is jammer genoeg geen goed nieuws voor ons.
Van de partiële resultaten die momenteel gekend zijn kunnen wij momenteel meedelen dat:
er in totaal 10 medewerkers gekend zijn die positief getest hebben,
er momenteel 19 bewoners gekend zijn die positief getest hebben,
er met de screening van vandaag bij nog 111 resultaten moeten binnen komen van bewoners,.
er met de screening van vandaag nog 107 resultaten moeten binnen komen van medewerkers.
Alle families van de bewoners die positief getest hebben of waarvan het resultaat nog niet gekend is, zijn
persoonlijk op de hoogte gebracht door de hoofdverpleegkundigen. Indien u geen telefoon kreeg is het resultaat
negatief voor de afdelingen Kerselaar of Zilverlinde. De andere afdeling verwachten wij pas ten vroegste vrijdag
de eerste resultaten.
KERSELAAR
Hier kunnen we stellen dat:
Er drie bijkomende besmettingen bij bewoners wat het totaal op 5 brengt,
er één bijkomende medewerker positief test wat het totaal op 2 brengt,
er een medewerker een tweede keer getest werd bij vermoeden, maar blijft negatief en werkt voort,
er 21 negatieve resultaten zijn,.
er 5 resultaten nog niet gekend zijn
VLIER
Hier zijn geen positieve testen gekend maar er werd ook nog geen screening gedaan gezien er niemand met
zware klachten is.
Op dinsdag werden de bewoners met contacten via hun partner op een andere afdeling of een lichte klacht zoals
keelpijn voor de zekerheid getest. Resultaten zijn nog niet gekend hiervan.
Vandaag werden alle andere bewoners en de medewerkers gescreend.
Een medewerker werd zaterdag gescreend en is negatief.
Alle andere resultaten verwachten wij ten vroegste vrijdag avond maar men moet rekening houden dat dit tot
maandag kan duren.
ZILVERLINDE
Hier zijn :
reeds twee positieve medewerkers die eerder al gekend waren,
tien bijkomende besmettingen bij bewoners,
en nog 2 resultaten van bewoners blijven achter.
Er zijn 17 negatieve resultaten.
Gezien de bewoners van de afdeling Zilverlinde niet op hun kamer blijven is ervoor gekozen om de bewoners die
positief testen vandaag af te zonderen in hun kamer, maar vanaf morgen met een cohorte-afdeling te werken in
de leefruimte. Zo kunnen zij zich onderling vrij verplaatsen en rondlopen. Dan kunnen we met een duidelijke
zone werken met enkel positieve bewoners, en kunnen de negatieve bewoners met voorkeur op hun kamer

verblijven zonder dat we steeds bij ieder ongevraagd gangbezoek moeten vrezen dat een positieve en negatieve
bewoner met elkaar in contact komen.
MAGNOLIA
Hier is het zo dat:
er op de afdeling Magnolia vier negatieve stalen zijn bij bewoners,
er één medewerker positief getest heeft.
Ook hier werden alle bewoners en medewerkers gescreend vandaag.
JASMIJN
Er werd op basis van lichte klachten zaterdag alsnog een coronatest gedaan die tegen de verwachtingen in als
positief terug kwam. Alle bewoners zijn op kamerisolatie gegaan en zijn vandaag gescreend.
Alle medewerkers werden gescreend.
Een medewerker werd zaterdag al gescreend en is negatief.
NOTELAAR
Op basis van de resultaten met één positieve bewoner werden alle bewoners dinsdag gescreend.
De resultaten zijn nog niet gekend.
Alle medewerkers werden omwille van hun intense samenwerking met de afdeling Zilverlinde op zaterdag
gescreend. Alle resultaten zijn negatief maar er zijn nog 3 ontbrekende resultaten bij de medewerkers.
DAGVERZORGINGSCENTRA
Ook her is het mogelijk dat een medewerker die besmet was, een nauw contact had met een bezoeker. Daarom
vroegen we de Overheid ook om de mensen van de CDV’s te kunnen laten testen.
ASSISTENTIEWONINGEN
Wat betreft de assistentiewoningen hebben we dezelfde vragen aan het Agentschap Zorg en Gezondheid
gesteld, omdat er een vrij intense wisselwerking is tussen het WZC en de GAW die trouwens dezelfde
bezoekregeling en huisregels opgelegd kregen omwille van deze redenen.
ALGEMEEN
Vandaag werden alle medewerkers gescreend die nog niet opgenomen waren in de screening van zaterdag.
Ondertussen zijn enkele bewoners en ook medewerkers die negatief getest waren zaterdag, bij symptomen
positief getest via sneltesten.
Testen is dus een momentopname, alles kan razendsnel veranderen. We proberen daar op in te spelen met alle
middelen die we hebben.
Bezoek op de kamers wordt enkel toegelaten in palliatieve situaties, en dat onder strikte begeleiding
De bezoekregeling is ZEKER tot zondagavond 25.10 volledig opgeschort. Pas na het uitblijven van symptomen en
bij negatieve test, worden bepaalde bewoners na 7 dagen terug in de mogelijkheid gesteld hun kamer te
verlaten. Voor sommige afdelingen, waar het risico vrij beperkt blijft, zullen we zodra mogelijk, de
bezoekregeling gedeeltelijk en geleidelijk terug openstellen. De chatboxen zullen hierin een eerste stap helpen
zetten.
We houden U zeker op de hoogte van volgende nieuwsfeiten in deze moeilijke dagen, en hopen vanaf volgende
week voor een deel van de niet-besmette en niet-zieke bewoners iets meer aan flexibiliteit te kunnen geven ivm
verplaatsingen op de afdeling (in de gangen) en mogelijk chatboxbezoek. Familiebezoek buitenhuis blijft
uitgesloten tot de storm een beetje gaan liggen is.
Ondertussen blijven we hopen dat de corona-uitbraak van oktober 2020 tot een eenmalig en over-winbaar feit
zal kunnen herleid worden. De steun die we elkaar kunnen geven in deze periode, ook al is het op afstand en via
elektronische weg, is essentieel in de zorg voor Uw familielid. Elk gebaar van goede wil en support wordt sterk
gewaardeerd door onze medewerkers die zich ondertussen uit de naad werken om het voor de bewoners
leefbaar, veilig en mentaal draagbaar te houden.
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