Covid-Update 14 januari 2022
Beste familieleden en bewoners van ons Zorgcentrum ,
Helaas nog steeds geen goede vooruitzichten. De Omicron variant circuleert en ook de Delta variant komt weer meer
voor in de besmettingscijfers. Terzelfdertijd moeten we gematigder om gaan met de testen en worden
quarantaineperiodes verkort. We moeten inderdaad geaccepteerder leren om gaan met het Coronavirus maar om dit
te doen bij stijgende besmettingscijfers is toch wel moeilijk te vatten. Maar… we zetten ons verder in met uw hulp.
Hieronder op een rij nog eens alle maatregelen met vooral de nadruk om niet onnodig op bezoek te komen. Zodra
enigszins mogelijk (dus bij een duidelijke daling van de besmettingscijfers zullen we een reservatiesysteem voor onze
cafetaria op punt zetten zodat we hier weer meer bezoek kunnen ontvangen.
Wat zijn de minimale richtlijnen?
1. Handen ontsmetten bij het binnen komen.
2. 1.5 meter Afstand houden
3. Mondmasker (een chirurgische en nog liever een FFP2 maar zeker geen stoffen masker) goed aan houden
gedurende gans het bezoek. Stimuleer uw familielid/bewoner ook om een masker te dragen tijdens het
bezoek.
4. Beperk het aantal bezoeken best tot de eigen (schoon)kinderen en vertrouwenspersoon.
5. Maximaal met 2 bezoekers op de kamer en ventileer na 30 minuten.
6 Kom de eerste 10 dagen nadat je een Hoog risicocontact (dus met iemand die besmet was) had zeker
niet op bezoek. Zelfs al heb je geen symptomen!!!
7. Kom zeker niet op bezoek als je zelf Covid hebt of Covid symptomen vertoont.
8. Kom uw familielid de eerste 14 dagen niet halen indien u de groep waar u naar toe gaat niet kan testen via een
zelftest juist voor het bezoek en dan toch nog voorzichtig te zijn in het contact.
Wie deze preventieve maatregelen niet volgt moet toch wel beseffen dat hij/zij zijn eigen familielid in ernstig gevaar
brengt en hiermee meteen ook alle bewoners van uw Zorgcentrum.

We blijven rekenen op uw medewerking zodat we niet naar noodsituaties evolueren
waarbij we moeten beroep doen op hulp van de familie om de dagelijkse zorg te
kunnen realiseren. In de huidige situatie kunnen we maar een maximale veiligheid
nastreven als iedereen, maar dan ook iedereen, plichtsbewust de maatregelen volgt
en het eigenbelang niet laat primeren op het groepsbelang van alle bewoners.
Hebt u nog vragen? Stel ze telefonisch aan het onthaal via het nummer 051- 46 09 90 of per mail aan
onthaal@zorgcentrumsintjozef.be of directie@zorgcentrumsintjozef.be .
Samen met allen in ons zorgcentrum smachtend naar iets normalere tijden groet ik u vriendelijk,
Dhr Reynaert P.
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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