Gent, 2020-03-11
Beste medewerker,
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.
-

-

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.
Er is één hoofdingang ter hoogte van het onthaal waar externen die wel toegang hebben
zich dienen te registreren. De andere ingangen worden gesloten. De klaviercodes zijn
veranderd. Personeel komt via het onthaal of de kelder binnen om zich vervolgens meteen te
gaan omkleden.
We dringen aan op extra aandacht voor handhygiëne en het correct gebruik van werkkledij.
Gelieve elkander hier ook attent op te maken. Op alle cruciale plaatsen is er in het centrum
handalcohol beschikbaar. Maak er gebruik van!
De cafetaria wordt enkel nog gebruikt voor het maaltijd- en koffiegebeuren van rustoord
bewoners. Flatbewoners kunnen voor het middagmaal terecht in de vergaderzalen aan de
kapel.
Alle gemeenschappelijke activiteiten waarbij externen betrokken zijn en activiteiten
buitenshuis worden geannuleerd.
Dagelijks zal een screening van ziektesymptomen bij bewoners en personeelsleden
gebeuren.
Directie zorgt voor voldoende materiaal. Rationaliseer het gebruik, vermijd verspilling.
Er is een team met verantwoordelijken (directie, CRA_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, of symptomen van, worden geïsoleerd op hun kamer en de
huisarts wordt gecontacteerd.
Externe consulten (niet-dringend) worden verplaatst naar een latere datum.
Alle medewerkers/vrijwilligers die onlangs in een hoog risicogebied hebben verbleven of
contact hadden met een bevestigd of vermoedelijk COVID-19 besmet persoon melden zich
bij, of nemen contact op met het diensthoofd.

Voor meer informatie en met vragen kun je terecht bij één van diensthoofden. Zij worden
dagelijks gebrieft over ontwikkelingen betreffende dit virus.
Alvast bedankt voor jullie medewerking. Het is immers onze taak alle bewoners te
beschermen en hen te vrijwaren van bijkomende risico’s.
De Directie

