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Covid-Update 8 april 2022 
 

 

Beste familieleden en bewoners van ons Zorgcentrum, 

 
Op vandaag hebben we nog 14 bewoners die een Covid besmetting door maken.  

 
De voorbije weken waren hectisch gezien de vele Covid en Griep besmettingen bij de bewoners en onze medewerkers 

die hierdoor extra flexibel moesten zijn om de werking rond te krijgen. Voor de bewoners was het natuurlijk niet 

evident om 14 dagen in quarantaine te blijven maar het begrip was groot. Het effect van het boostervaccin was 
duidelijk merkbaar door het meestal uitblijven van heel erge symptomen. We hopen natuurlijk dat er ooit een tijd 

komt dat een Covid-besmetting niet meer leidt tot dergelijke maatregelen.   
 

Ver kan helaas weinig nieuws brengen en dien jullie verder op te roepen om alert te blijven m.b.t. de 
coronamaatregelen.  

 

Dus nogmaals op een rij “De minimale richtlijnen”. 
 

- Handhygiëne toepassen.  
- Afstand houden. 1.5 meter in alle omstandigheden  

- Mondmasker (een chirurgische) goed aan houden gedurende gans het bezoek. 

- Kom de eerste 7 dagen nadat je een Hoog risicocontact (dus onbeschermd met iemand die besmet is) 
had zeker niet op bezoek.   Zelfs al heb je geen symptomen!!! 

- Kom zeker niet op bezoek gedurende 7 dagen als je zelf Covid hebt of Covid symptomen (keelpijn, 
loopneus, hoest, hoofdpijn, maag-darmproblemen) vertoont. 

- bezoekers zijn per 2 welkom op kamer met mondmasker. Dus ook kinderen die mee zijn moeten een 
mondmasker dragen. 

- Afspraken in ’t Forum.  

o In ’t Forum of op het terras houdt u uw mondmasker aan tot u plaats genomen hebt maar hou 
afstand van elkaar.  

o Verplaatst u zich, dan moet uw mondmasker terug aan.  
o Bediening gebeurt aan tafel.  

o Mogen we vragen dat bezoekers met kinderen een zekere rust respecteren in ’t Forum.  

- bewoners die in isolatie zijn kunnen 1 vaste bezoeker ontvangen op kamer gedurende deze 14 dagen. 
Pas daar zeker de preventiemaatregelen goed toe en ga nadien nergens anders op bezoek in het 

woonzorgcentrum. 
- De avond-nachtinkom is weer toegankelijk vanaf 17u30. 

 
Alvast dank voor uw medewerking. 

 

Hebt u nog vragen? Stel ze tijdens de weekdagen telefonisch aan het onthaal via het nummer 051- 46 09 90 of per 
mail aan onthaal@zorgcentrumsintjozef.be of directie@zorgcentrumsintjozef.be .  

 
 

Met vriendelijke groeten. 

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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