Covid-Update 19 november 2021
Beste familieleden en bewoners van ons Zorgcentrum ,
Momenteel blijven de besmettingscijfers pijlsnel stijgen met een heel hoge reproductiegraad.
In het zorgcentrum zijn momenteel 6 medewerkers thuis wegens een Covid-besmetting.
In ons DVC De Companie hebben we 1 positieve gebruiker gedetecteerd waardoor we ons verplicht zagen
om een time out in te lassen voor gans het Dagverzorgingscentrum tot maandag 29 november 2021.
In het Zorgcentrum is er momenteel één bewoner die een risicocontact had waardoor we uit veiligheid de
Vlasbloeme tot het resultaat gekend is van zijn test op kamer houden.
Bij besmetting zien we telkens een deelname aan samenkomsten allerhande waar veel contacten waren
met andere mensen (al dan niet beschermd). Met deze kennis in het achterhoofd, vragen we om zeker
heel goed te overwegen voor u naar bijeenkomsten gaat. Verneem je dat iemand van de aanwezigen
besmet is, kom dan zeker de eerste 7 dagen niet op bezoek in het zorgcentrum tot je zeker bent dat je zelf
niet besmet bent. Ben je besmet dan is het niet toegelaten om de eerste 14 dagen bij de bewoners te
komen. WILLEN WE DE ZORG VOOR UW FAMILIELID NIET IN HET GEDRANG LATEN KOMEN, IS
HET CRUCIAAL DAT IEDEREEN ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID BLIJFT NEMEN. Gelieve ook
bezoekers die verre of geen familie zijn aan te sporen om NIET op bezoek te komen tot de
besmettingscijfers we groen licht geven.
Volgende acties moeten ons helpen om erger te voorkomen:
1. De mondmaskerplicht in gans het zorgcentrum strikt toe te passen, en dus ook aan houden in
de kamer.
2. Uw handen ontsmetten als je op binnen komt.
3. Het bezoek met maximaal 2 bezoekers (16 plussers !!!) (die hun mondmasker aanhouden) kan
op kamer. Verlucht de kamer na 30 minuten bezoek.
4. Uw registratie bij het binnenkomen in het onthaal en aan de nacht-inkom moet.
5. Bij symptomen die op Covid kunnen wijzen of je een hoog risicocontact had, zeker niet op
bezoek komt tot na het afleggen van een negatieve PCR test, herhaal deze test na 7 dagen en als
die negatief is kom dan pas terug op bezoek .
6. Je zeker niet de eerste 14 dagen op bezoek komt na het afleggen van een positieve Covid-test.
We volgen de situaties op de voet en zullen zodra nodig opnieuw een update sturen. Alvast dank voor uw
medewerking..
Vragen? Telefonisch aan het onthaal via het nummer 051- 46 09 90 of per mail aan
onthaal@zorgcentrumsintjozef.be ofsocialedienst@zorgcentrumsintjozef.be of
directie@zorgcentrumsintjozef.be
Met vriendelijke groeten,
Dhr Reynaert P.
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HR Ieper

Deze Nieuwsbrief en de actuele bezoekregeling vindt U steeds terug op onze website
www.zorgcentrumsintjozef.be. Zo kan iedereen van de familie die volgen.
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