Gent, 2020-03-11
Beste bewoner van ons Centrum voor Kort verblijf,
Er is op dit moment heel wat te doen rond het Coronavirus. Daarom nemen we, zoals de
overheid ons voorschrijft, een aantal ingrijpende maatregelen om eventuele verdere
verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen worden alvast uitgevaardigd tot
en met 19 april.
Deze maatregelen zullen een impact hebben op uw dagelijks leven alsook op uw bezoek.
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Behalve zorgverstrekkers, stagiair(e)s en geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers
die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven) wordt niemand
meer toegelaten in het woonzorgcentrum. Helaas betekent dat ook dat u geen
bezoek meer kan ontvangen.
Op vele plaatsen op de afdeling is handalcohol beschikbaar. Pas voor uzelf strikte
handhygiëne toe. Hiervoor wordt u een folder ter beschikking gesteld via de afdeling. U
heeft ook het recht om medewerkers hierop attent te maken.

U heeft geen toegang meer tot onze cafetaria. Deze wordt enkel voorbehouden voor
bewoners van het woonzorgcentrum. Alle maaltijden worden tot nader order
geserveerd op de afdeling.
Alle gemeenschappelijke activiteiten waarbij externen betrokken zijn en activiteiten
buitenshuis worden geannuleerd.
Verpleging maakt dagelijks een overzicht van eventuele ziektesymptomen bij
bewoners en personeelsleden en onderneemt hiervoor de gepaste maatregelen.
Er is een team met verantwoordelijken (directie, coördinerend en raadgevend arts,
diensthoofden)opgericht die de situatie nauwgezet opvolgt; met inbegrip van
maatregelen wanneer zich in ons woonzorgcentrum een besmetting zou voordoen.
In overleg met uzelf, uw huisarts en de verantwoordelijke van de dienst wordt
nagegaan in hoeverre externe consultaties moeten doorgaan en al dan niet
verplaatst dienen te worden naar een latere datum.

Met vragen kun je terecht bij het zorgteam of de medewerkers van de sociale dienst. Alle
bekommernissen zullen in beraad worden genomen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking. Het is immers onze taak alle bewoners te
beschermen en hen te vrijwaren van bijkomende risico’s.
De Directie

