Corona nieuwsbrief

10/01/2022

Beste bewoners, familieleden, mantelzorgers, ….
Het hoeft geen verdere uitleg, de coronacijfers gaan weer de hoogte in. Regelmatig
ontvangen we dan ook aangepaste richtlijnen van de overheid. Wij willen het dagdagelijkse
leven van de bewoners zoveel mogelijk verder zetten zoals zij dit wensen, in afstemming met
deze richtlijnen. Zo nemen veel bewoners graag deel aan activiteiten in de voormiddag
omdat er dan minder bezoek langs komt. Zij hebben immers vaak schrik om bezoek te
mislopen daar bezoek enkel mogelijk is op de kamer en men niet in de gemeenschappelijke
ruimte mag vertoeven als bezoeker.
Omwille van een klacht bij de woonzorglijn hebben we onze bezoekregeling echter
aangepast conform de huidige Kaderrichtlijn COVID-19 residentiële ouderenzorg van het
Agentschap Zorg en Gezondheid dd 10/01/’22 om 16u21. Wie graag deze richtlijnen
inkijkt, mag ons zeker contacteren. In deze nieuwsbrief lezen jullie de actuele afspraken.

Op bezoek komen wil zeggen dat je volgende gouden regels respecteert:
•

Handen ontsmetten bij binnen komen.

•

Chirurgisch mondmasker dragen (stoffen maskers zijn niet toegestaan.)
Mondmaskers zijn verplicht van bij aankomst tot vertrek. Ook op de kamer wordt
het mondmasker niet afgezet! Drinken en eten op de kamer kan dus niet.

We citeren uit de Kaderrichtlijn: “Alle bezoekers vanaf de leeftijd van zes jaar dragen bij
het betreden van en de verplaatsing in de voorziening maar ook tijdens de bezoekmomenten (tijdens de contacten met de bewoner, ongeacht of de afstandsregel al dan
niet kan worden nageleefd en ongeacht of de voorziening van bezoekers een Covid Safe
Ticket vraagt) een chirurgisch mondneusmasker. Bezoekers worden gesensibiliseerd om
het chirurgisch mondneusmasker op correcte wijze te dragen en te bewaren (bijv. niet in
de broekzak) en niet langer dan 4 uren te gebruiken”
- Tijdens het bezoek op de kamer: afstand houden (1,5 m) en het raam op kip zetten.
•

Bezoekers die op dezelfde dag in een ander woonzorgcentrum op bezoek zijn geweest,
adviseren we om niet bij ons langs te komen. Het is geen goed idee om op één dag 2
verschillende WZC’s te bezoeken. Echter kunnen we dit niet verbieden.

•

Kom niet op bezoek indien je ziektesymptomen hebt of als je een hoogrisicocontact hebt
gehad. We citeren uit de Kaderrichtlijn: “Alle bezoekers (ongeacht hun vaccinatiestatus)
kunnen na een hoogrisicocontact tot en met 10 dagen na het hoog-risicocontact niet op
bezoek komen”

Volgende bezoekersregeling gaat in vanaf heden:
•

Bezoek is dagelijks welkom!

•

Omwille van de grootte van de kamer kunnen we max 2 volwassenen (vanaf 12
jaar) verwelkomen.. Jongere kinderen binnen ditzelfde gezin kunnen met hun
ouders meekomen. Een bezoek met kinderen kan bestaan uit max 4 personen:
2 volwassenen en 2 kinderen of 1 volwassene en 3 kinderen.

•

Kinderen vanaf 6 jaar moeten een mondmasker dragen. Kinderen –6 jaar worden
zoveel mogelijk op de schoot gehouden.

•

Er wordt continu een chirurgisch mondmasker gedragen in ons huis. Ook op de
kamer wordt dit nooit afgezet.

•

Is er reeds bezoek op de kamer, dan zal dit bezoek moeten afgerond worden.
Mogen wij daarom vragen om onderling goed af te spreken.

•

Bewoners kunnen iets drinken in ‘t Dobbelken (= onze cafetaria) met maximum 2
bezoekers (enkel aan tafel kan het mondmasker afgezet worden om iets te
drinken). Verplaatsingen in de cafetaria gebeuren met mondmasker. Kinderen zijn
hier welkom op voorwaarde dat ze op hun stoel kunnen blijven zitten. Cafetaria is
open op weekdagen van 14u tot 16u45 (in het weekend gesloten). Indien alle tafels
bezet zijn, is het maximum aantal bereikt. Enkel op die manier kunnen we voldoende afstand bewaren en de luchtkwaliteit in orde houden. Er hangt ook een CO2
meter ter controle. Wanneer deze meter in oranje gaat, zullen er extra buitenramen
open gezet worden. Voorzie dus zeker iets warm om aan te trekken, het zou
misschien wat frisser kunnen zijn in de cafetaria.

•

Bewoners kunnen extern mee met hun familie. Wij vragen wel met aandrang om
voorzichtig te zijn en grote feestelijkheden te vermijden. Bij verplaatsingen met de
auto moet ook de bewoner steeds een mondmasker dragen.

We doen ons best om het dagdagelijkse leven zo aangenaam mogelijk te maken voor de bewoners.
Wij houden jullie graag op de hoogte van het leven in Ter Engelen en posten daarom geregeld foto’s
en filmpjes op onze facebookpagina.
Neem zeker eens een kijkje op www.facebook.com/wzchofterengelen
We moeten voorzichtig blijven want de kans op besmetting blijft bestaan. Deze week is er al een
verdubbeling van het aantal besmettingen in de woonzorgcentra. We nodigen jullie dan ook uit om
samen met ons al de bewoners, medewerkers en vrijwilligers te beschermen. Alleen op deze manier
kunnen we een mogelijke uitbraak in ons huis voorkomen. Wij doen alvast ook ons best: alle zorgmedewerkers dragen reeds 2 maand een FPP2 masker in ons huis, terwijl dit pas vanaf heden via de Kaderrichtlijn verplicht is. De kaderrichtlijnen adviseren ook de bewoners bij contacten een mondmasker te
laten dragen. We hebben dit aan de bewoners bevraagd tijdens een bewonersparlement. Echter zien
zij dit niet zitten. Ze willen hier gewoon thuis kunnen zijn.
Alvast een grote dankjewel voor al jullie inspanningen. We weten dat het niet altijd evident is. Samen
gaan we betere tijden tegemoet.
Bij vragen kan je contact opnemen met Ellen Neels (verantw. Wonen en leven) op 09/340 97 68.

