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DATUM: 10/10/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste 

 

Zoals aangekondigd in nieuwsbrief 21 hebben wij een uitgebreide 

screening georganiseerd van alle bewoners en medewerkers op 

woensdag 7 oktober. 

De resultaten komen zeer gefragmenteerd binnen en wij beschikken 

nog niet over alle gegevens. In deze nieuwsbrief delen wij de 

informatie waarover we tot nu reeds beschikken. 

Niet geheel onverwacht, wetende dat het virus vaak ongemerkt 

aanwezig is, hebben wij reeds kennis van 4 bewoners en 2 

medewerkers met een positief testresultaat. Geen van hen 

vertoont enig ziekteverschijnsel.  

Hadden wij niet geijverd voor een uitgebreide screening, zouden 

deze besmettingen niet aan het licht gekomen zijn en had het 

virus zich sluimerend verder kunnen verspreiden zonder dat we er 

weet van hadden.  

Nu wij echter deze kennis hebben, betaamt het als goede huisvader 

om de nodige maatregelen te nemen. De leden van het Covid-19 

overleg hebben onmiddellijk een vergadering ingepland en 

volgende acties zijn ondernomen: 

 De betrokkenen, waarvan wij weet hebben, werden reeds op de 

hoogte gebracht, evenals de personen die mogelijks een risico-

contact hebben gehad. De te nemen maatregelen werden 

toegelicht.  

 In afwachting van alle resultaten wordt veiligheidshalve alle 

bezoek en het uitgaan van de residenten tijdelijk opgeschort. 

Wij zijn er ons van bewust dat dit een impact heeft op het 
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welzijn van onze residenten. Daarom willen wij deze 

opschorting beperken tot het minimum. Van zodra alle 

resultaten binnen zijn wordt dit in overleg met het Agentschap 

Zorg & Gezondheid herbekeken en onmiddellijk gecommuniceerd 

via mail / nieuwsbrief. 

 Praktisch vragen wij even om de vuile was niet te komen ophalen 

tot wij hieromtrent een nieuwe regeling hebben uitgewerkt. U 

wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 

 

Mogen wij u – in het belang van al onze residenten - vragen deze 

maatregelen strikt na te leven. Wij weten dat dit veel inspanning 

vraagt en dat één ieder van ons gehoopt had dat deze pandemie 

van kortere duur was. 

Van harte dank en zorgzame groeten. 


