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Beste familieleden

De Taskforce COVID-19 Zorg heeft gisteren beslist dat de werking en de bezoekersregeling in een
woonzorgcentrum gefaseerd kan worden aangepast. In de persmededeling worden de voorwaarden
meegegeven die moeten vervuld zijn om meer contact en bezoek mogelijk te maken :

-

90% van de bewoners en 70% van het personeel moeten volledig gevaccineerd zijn (2
dosissen)
meer contact en bezoek zijn pas mogelijk ten vroegste 10 dagen na de tweede prik, zodat het
vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen

Momenteel is bij ons 98,6 % van de bewoners die aanwezig waren op de 2 vaccinatiemomenten
(14.01 en 04.02) gevaccineerd. 94% van ons personeel heeft minimum 1 vaccinatie gekregen, het 2°
vaccinatiemoment voor de meeste personeelsleden is op 25.02.21 gepland. Nieuwe bewoners en
personeelsleden zullen gevaccineerd worden éénmaal het vaccinatiecentrum operationeel is.
Aangezien de voorwaarden tot versoepeling nog niet vervuld zijn kunnen we niet overgaan tot bvb
aanpassing van onze bezoekregeling, een bezoekregeling die al iets soepeler is dan elders. De
maatregelen die er nu zijn blijven gehandhaafd, deze zullen we maar in kleine stappen kunnen
lossen.
Sinds begin deze week zijn er wel een aantal versoepelingen in onze interne werking :

-

de (nieuwe) cafetaria is open voor alle gevaccineerde bewoners en nieuwe bewoners die een
tijdje in quarantaine op hun kamer verbleven hebben
de kapster knipt en kapt weer sinds 17.02

We hopen in een volgende nieuwsbrief extra versoepelingen te kunnen meedelen, versoepelingen
die we blijvend zullen moeten combineren met voorzichtigheid. Veiligheidsmaatregelen zoals het
dragen van mondmaskers, handhygiëne en testen bij symptomen moeten we blijven toepassen. Een
belangrijke stap in de versoepeling van het bezoek en het contact zal de vaccinatie zijn van de
overige kwetsbare groepen zoals de 65+-ers, die vaak net de bezoekers zijn binnen ons WZC.

Vaak is de buitengewone mens alleen de gewone mens in buitengewone omstandigheden (Charles
Edward Jerningham).

