Directie

Dienstnota 2021/29
Update tijdelijke maatregelen Covid-19
Beste bewoners, familieleden en bezoekers,
Op 24 maart nam het nationale Overlegcomité bijkomende verstrengde maatregelen ter bestrijding van COVID19. De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg heeft aansluitend in vergadering van 24 maart de beslissingen van het
Overlegcomité besproken en bekrachtigd voor wat betreft de toepasselijke maatregelen voor de
woonzorgvoorzieningen. Voor Mariatroon heeft dit de volgende implicaties:
1. Niet-medische contactberoepen
Alle niet-medische contactberoepen (kappers, pedicures, schoonheidsspecialisten, …) moeten, conform de
nationale beslissingen, vanaf 27 maart 2021 sluiten en hun activiteiten volledig stopzetten.
De Taskforce Zorg volgt hierin de beslissingen van het Overlegcomité, ongeacht de vaccinatiegraad in de
voorziening en ongeacht het al dan niet gevaccineerd zijn van de bewoner en/of de beoefenaar van een nietmedisch contactberoep. Het transmissie-risico na vaccinatie wordt momenteel nog verder onderzocht.
2. Activiteiten in de buitenlucht
Het Overlegcomité besliste om de groep van mensen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) die elkaar
buiten mogen ontmoeten, te beperken tot maximaal vier. Deze bepaling wordt in de maatregelen voor de
ouderenzorgvoorzieningen ingeschreven. Mogen wij met aandrang vragen om deze maatregel te blijven
respecteren indien je jouw familielid meeneemt naar buiten en enkel buiten elkaar te ontmoeten.
3. Testing, contact-opsporing en quarantaine/isolatie
De maatregelen inzake testing & contact-opsporing worden momenteel niet gewijzigd of aangepast aan de
vaccinatie. Dit betekent dat elke mogelijke index-persoon als hoog-risicocontact wordt getest, en, bij een positief
testresultaat, in isolatie/quarantaine gaat ongeacht de vaccinatie.
Mogen we nogmaals vagen om steeds, gedurende je hele bezoek aan ons woonzorgcentrum, het chirurgisch
mondneusmasker te blijven dragen. Dit geldt ook voor het bezoek op de kamer. Momenteel is het nog niet
aangewezen hierin te versoepelen. De meeste bezoekers zijn nog niet gevaccineerd en kunnen het virus
verspreiden. Bewoners die gevaccineerd zijn kunnen nog steeds ziek worden (weliswaar in mindere mate) en
kunnen het virus ook nog doorgeven als drager zijnde, aan personeelsleden die nog niet gevaccineerd zijn én aan
nieuwe bewoners die nog niet gevaccineerd zijn, en met wie zij op de afdeling contact hebben.
Met vriendelijke groet,
Mariatroon, 26 maart 2021.
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Zuidlaan 24 - 9200 Dendermonde - Tel. 052-22 39 11 - Fax 052-21 17 31 – info@mariatroon.broedersvanliefde.be - www.mariatroon.be
Erk. nr. ROB: PE 032 - RVT: VZB 2210 - SFG: PE 2659 - Beheer: vzw Organisatie Broeders van Liefde - Stropstraat 119 - 9000 Gent

