Bericht 24

De coronacijfers gaan de verkeerde kant op. Het aantal besmettingen neemt toe,
ook in Deinze.
In 1 woonzorgcentrum van Deinze zijn een (beperkt) aantal besmettingen
vastgesteld, grote delen van het WZC zijn opnieuw ‘verboden gebied’ voor
bezoekers. Indien er meer besmettingen optreden wordt er nu reeds gesproken van
een totale lockdown zoals in de eerste golf.
In andere WZC wordt kamerbezoek al niet meer toegelaten of erg beperkt,
thuisbezoeken gaan niet meer door, enkel wandelingen in de onmiddellijke
omgeving kunnen nog.
Iedereen spreekt van een kwestie van tijd vooraleer overal opnieuw positieve
gevallen opduiken. Daarom wil ik er nogmaals op wijzen dat iedereen zich moet
houden aan de richtlijnen :
-

-

beperkt bezoek op de kamer (max 2 personen) en het mondneusmasker
(liefst chirurgisch) wordt steeds opgehouden, probeer eveneens afstand te
houden
bij het minste symptoom komt men niet op bezoek
voor en na gebruik van gerief op de kamer wordt dit ontsmet
voedsel en drank worden niet genuttigd op de kamer
in de gang wordt 1,5 m afstand gerespecteerd, ‘stops’ onderweg gebeuren
niet
handen geven gebeurt niet, gebruik de handontsmetting

Preventief willen we vragen om niet te overdrijven met het bezoek (moet dit
dagelijks ?). Uw familielid meenemen naar huis wordt afgeraden, dit in de lijn met
de andere WZC van Deinze. Indien de positieve gevallen in Deinze nog toenemen
zullen we dit ook niet meer toelaten.
Hopelijk moeten we onze richtlijnen, die nu de soepelste zijn in Deinze, niet
aanpassen in de richting van een verstrenging. Als iedereen, zowel familieleden,
externen (kapster, pedicure, kine,…)als personeelsleden, verantwoordelijkheid
opneemt en risico’s vermijdt kunnen we het virus hopelijk buiten houden.
Tot slot :
-

de tijd van verwittigingen geven bij ‘overtredingen’ is voorbij, iemand die nu
nog de richtlijnen naast zich neerlegt wordt de toegang ontzegd
indien iemand in familie- en/of vriendenkring positief test op corona, gelieve
ons zo vlug mogelijk te verwittigen

