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 NIEUWSBRIEF 4  

 

DATUM: 2/04/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste, 

 

De situatie van onze bewoners en van onze medewerkers in deze 

moeilijke Corona-tijden ligt ons allemaal nauw aan het hart. 

Deze Corona-crisis heeft ons allen in de ban. Iedereen probeert zich 

zo goed mogelijk voor te bereiden op wat er komen gaat.  

In deze tijden is het daarom des te belangrijker verder goed samen 

te werken en er maximaal te zijn voor elkaar. 

 

Op 01/04/2020 hebben we nieuwe richtlijnen ontvangen van de overheid. 

 Een bewoner met het vermoeden van Corona zal nu getest kunnen 

worden door de huisarts. 

 Vanaf 26/03/2020 mag geen enkele kapper of kapster zijn/haar 

beroep nog uitoefenen in een kapsalon. Dit geldt ook voor het 

woonzorgcentrum. Onze medewerkers trachten de haarverzorging zo 

goed als mogelijk over te nemen. 

 

Welke maatregelen worden er momenteel al genomen: 

 Vanaf 31/03/2020 dragen al onze medewerkers die in zorgcontact 

komen met de bewoners preventief een chirurgisch masker. 

Ondertussen zijn er voldoende maskers voorradig om dit nog enige 

tijd vol te houden. Medewerkers van de administratie, keuken en 

technische dienst dragen indien gewenst een stoffen masker.  

Deze preventieve maatregel reduceert de mogelijkheid dat 

medewerkers (die nog in contact komen met de buitenwereld) het 

Covid-19 virus overdragen naar de bewoner. 

 Bij elke medewerker wordt tweemaal per dag de temperatuur gemeten. 

Van het moment dat er iemand koorts heeft gaat hij naar huis en 

contacteert de huisarts. 

 Handhygiëne wordt strikt toegepast. 

 De “social distance” wordt maximaal gerespecteerd. 

 De kamers worden goed verlucht. 



  

 De contactpunten worden éénmaal per dag gereinigd en daarna met 

een chlooroplossing ontsmet. 

 De symptomen van de bewoners worden nauwgezet opgevolgd. 

 

Waar staan we vandaag 

 Momenteel zijn er geen bewoners met symptomen die wijzen op een 

Corona besmetting.  

 Gezien vanaf nu kan getest worden, zullen wij in de mogelijkheid 

zijn dit vlugger / beter in kaart te brengen. 

 

Nieuws omtrent de nieuwbouw 

 Er zijn verschillende vragen gerezen over de verhuisdatum naar de 

nieuwbouw. De tuin is in aanleg, de bouw ziet er bijna klaar uit. 

Toch moeten er nog verschillende werkzaamheden (vooral technieken) 

uitgevoerd worden. 

Door de opkomst van het Coronavirus werd de werf stilgelegd omdat 

er niet gegarandeerd kon worden dat de werkmannen de opgelegde 

afstand van elkaar hielden. Wanneer de overheid de maatregelen 

rond Corona opheft kan de werf terug opgestart worden. Het is dus 

koffiedik kijken wanneer dit zal zijn. 

Wanneer we meer duidelijkheid hieromtrent hebben laten we het 

weten. 

 

Dank !! 

We willen alle familieleden bedanken voor het begrip dat jullie 

tonen. Contacthouden met je familielid/bewoner blijft belangrijk. 

Er kunnen contacten gelegd worden via raamcontact en Skype. Hiervoor 

kan je een afspraak met onze ergotherapeuten/animatie op het nummer: 

0456 15 44 63 

 

Voor vragen kan je steeds terecht op de betreffende dienst.  

 Gelijkvloers / eerste verdieping: 03 880 30 10  

 Tweede verdieping: 03 880 30 20  

 Derde verdieping: 03 880 30 30  

 

Voor vragen rond Corona kan je terecht op het nummer:  

0456 14 75 01 

 

“HOU HET HOOFD KOEL EN HET HART WARM!” 


