Directie

Dienstnota 2021/7
Vaccinatie bewoners en medewerkers

Bewoners wzc :
Op donderdag 21 januari in de voormiddag zullen alle bewoners van het woonzorgcentrum
gevaccineerd worden.
De vaccinatie zal op de kamer van de resident zelf uitgevoerd worden door onze eigen
verpleegkundigen, onder supervisie van de Coördinerend en Raadgevende Arts van Mariatroon.
Alle bewoners hebben ingestemd met het voorstel tot vaccinatie.
In deze eerste fase van vaccinatie komen enkel de residenten van het woonzorgcentrum aan bod. De
bewoners van de assistentiewoningen dienen nog te wachten tot een volgende levering van vaccins
voorzien wordt door het Vlaams Agentschap.
Medewerkers :
Op donderdag 21 januari in de namiddag zullen ook de medewerkers, stagiairs en jobstudenten,
tewerkgesteld in het woonzorgcentrum, gevaccineerd worden. Vrijwilligers kunnen die dag enkel mee
gevaccineerd worden indien er nog een dosis extra uit het flacon gehaald kan worden. Dit volledig
conform de afspraken van het Vlaams Agentschap. Dit zal echter niet steeds gegarandeerd kunnen
worden. We vragen dan ook van het team van vrijwilligers dat zij die dag beschikbaar zijn zodat wij hen,
indien nodig, kunnen oproepen tot vaccinatie.
Van de 101 medewerkers kiezen er 86 voor om zich te laten vaccineren. 15 medewerkers wensen geen
vaccin. Hiervan hebben 7 medewerkers een verantwoorde medische reden.
De voltallige ploeg van 13 jobstudenten kiezen ook voor vaccinatie.
Vaccinatie betekent niet dat we al kunnen versoepelen in de veiligheidsmaatregelen die nu van kracht
zijn. Hiervoor zullen we steeds de richtlijnen van de overheid volgen. Van zodra hier veranderingen
worden doorgevoerd zal dit onmiddellijk gecommuniceerd worden.

We houden jullie verder op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Mariatroon, 11 januari 2021

Johan Vermoesen
algemeen directeur

Elke Blommaert
zorgmanager
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