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 NIEUWSBRIEF 23   

 

DATUM: 13/10/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste 

 

Eindelijk hebben wij, na herhaaldelijk aandringen, alle test-

resultaten van de uitgebreide screening van woensdag 7 oktober 

binnen. De laatste resultaten bereikten ons maandagochtend om 

6:10 u. 

De leden van het Covid-19 overleg zijn dan ook samengeroepen en 

hebben vergaderd over de uitkomst en de te nemen maatregelen. 

De uitkomst: 

Van de 70 geteste bewoners blijken er 5 een positief 

testresultaat te hebben, verspreid over 4 leefgroepen. Geen van 

hen vertoonde enig ziekteverschijnsel. 1 leefgroep telt geen 

besmettingen. 

Van de 90 geteste medewerkers blijken er 2 positief. Ook zonder 

symptomen. 

Deze momentopname laat ons toe de verdere verspreiding van het 

virus gericht in te dijken.  

De maatregelen: 

Al de betrokkenen zijn reeds in kennis gesteld van zodra wij het 

resultaat binnen hadden. De te nemen maatregelen werden 

toegelicht. 

In de leefgroepen waar een resident positief is getest, zijnde 

Rupel, Steenbakkerij, Vosberg en ’t Geleeg, wordt het bezoek en 

uitgaan tijdelijk opgeschort. 
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De residenten die tot dezelfde leefgroep behoren van de positief 

geteste indexpersoon worden opnieuw getest in de loop van deze 

week. 

Van zodra wij kennis hebben van de resultaten van deze 2de 

testronde wordt een nieuwe bezoekregeling opgesteld.  

In het besef dat bezoek erg belangrijk is voor het welzijn van 

onze bewoners en hun familie, doen wij al het nodige om deze 

periode zo kort mogelijk te houden. Wij hopen u maandag 19 

oktober uitsluitsel te kunnen geven. 

Gezien het gescheiden leefgroepen betreft, kan er in de leefgroep 

waar er geen residenten positief zijn getest, zijnde 

Predikherenvelden, nog wel bezoek toegelaten worden mits 

volgende voorwaarden: 

binnenkomen wzc: dragen mondmasker 

(liefst chirurgisch mondmasker), 

wassen en ontsmetten handen 

ja 

registreren ja 

verklaring op eer ja 

waar alleen op de kamer 

frequentie onbeperkt 

reserveren neen 

duur onbeperkt 

tijdstip 10-12u, 14-16u, 18-20u 

aantal personen Maximum 2 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

tijdens bezoek 

masker bewoner en 

bezoeker 

afstand houden: 1,5 m ja 

direct contact toegelaten neen 

 

Een aantal maanden geleden zijn wij allen in een kramp geschoten 

uit schrik voor het onbekende.  

Momenteel zijn wij tot het besef gekomen 

dat deze pandemie langer gaat aanslepen 

dan verhoopt.  

Willen wij dit volhouden is het 

langdurig hermetisch afsluiten van het 

woonzorgcentrum, om alzo het risico tot 

een minimum te herleiden, geen optie 

meer.  

U mag ervan overtuigd zijn dat wij  bij 

iedere beslissing een grondige afweging 

maken tussen het veiligheidsrisico en 

het welzijn van onze residenten. 

 

Van harte dank en zorgzame groeten. 


