Directie

Dienstnota 2022/37
Opnieuw strengere maatregelen

Beste bewoners, familieleden en bezoekers,

Op afdeling gelijkvloers zijn momenteel 10 bewoners besmet, op afdeling 1 gaat het om
één bewoner en op afdeling 2 testen 3 bewoners positief.
We doen er alles aan om verdere besmetting te voorkomen. Daarom zullen we vanaf
vandaag terug strengere maatregelen hanteren. We sommen ze hieronder even op:
• Iedereen draagt terug een FFP2 masker in het hele gebouw (bezoekers en
medewerkers).
• Cafetaria wordt tijdelijk gesloten.
• Alle medewerkers en bewoners zullen zeer laagdrempelig getest worden. We
vragen aan familie om zich ook te laten testen bij de minste symptomen. Bij twijfel
raadpleeg je arts.
• Indien je positief test gelieve het ons door te geven om contact tracing mogelijk te
maken.
• Kom niet op bezoek indien je symptomen hebt.
• Er mogen maximum 2 bezoekers op de kamer. Bezoek in de leefruimte is niet
mogelijk.
• Je kan als bezoeker maar 1 afdeling bezoeken per dag om kruisbesmetting te
voorkomen.
• Bewoners die momenteel positief testen worden tijdelijk uitgesloten van de
boostervaccinatie die plaatsvindt op woensdag 15 juni.
• Onze medewerkers zullen terug zo veel als mogelijk afdelingsgebonden werken.
• Activiteiten gaan terug afdelingsgebonden door.
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Wat zijn de symptomen van COVID-19?
• Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
• Hoesten
• Benauwdheid
• Verhoging of koorts
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
• Vermoeidheid
• Algehele pijnklachten
• Hoofdpijn
• Oogpijn
• Spierpijn
• Duizeligheid
• Prikkelbaarheid/verwardheid
• Buikpijn
• Afvallen/verlies van eetlust
• Diarree
• Overgeven / misselijkheid
• Oogontsteking
• Verschillende huidafwijkingen
• Zich niet lekker voelen
• Vallen bij senioren
Bedankt alvast voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Mariatroon, 7 juni 2022

Johan Vermoesen
algemeen directeur

Elke Blommaert
zorgmanager
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