Gent, 2020-03-11
Beste flat bewoner,
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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De ingangen kant Bijlokevest en Coupure blijven voor u ter beschikking.
Op het gelijkvloers ter hoogte van de liften is handalcohol beschikbaar. Pas voor uzelf en uw
bezoekers 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.
Bezoek wordt sterk ontraden.
Bezoekers voor u mogen het woonzorgcentrum onder geen enkel beding betreden.
Omwille van het besmettingsrisico worden de contacten tussen flatbewoners en bewoners
van het woonzorgcentrum gescheiden.
Externe bezoekers (en daar hoort u als flatbewoner bij) worden niet langer toegelaten tot
onze cafetaria. Deze wordt ENKEL nog gebruikt voor het maaltijd- en koffiegebeuren van
uitsluitend bewoners van het woonzorgcentrum. Flatbewoners die gewoon zijn het
middagmaal te nuttigen kunnen terecht in de vergaderzalen ter hoogte van de kapel.
Alle gemeenschappelijke activiteiten waarbij externen betrokken zijn worden tijdelijk
geannuleerd.
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.
Bewoners met een vermoeden van, of onrustwekkende symptomen, contacteren best de
huisarts en de sociale dienst die verdere maatregelen zullen nemen.
In overleg met uzelf, uw huisarts en de sociale dienst wordt nagegaan in hoeverre externe
consultaties moeten doorgaan en al dan niet verplaatst dienen te worden naar een latere
datum.
Denk aan uw gezondheid maar ook aan die van uw medebewoners, wees alert en voorkom
besmetting buitenshuis, beperk contact met mogelijks besmette personen.

Met vragen kun je terecht bij 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

