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Nieuwsbrief 39 – 24/12/2020
Huidige stand van zaken1
- Aantal (vermoedelijke) corona-positieve bewoners: 7
- Aantal bewoner(s) in quarantaine: 1
- Aantal overlijdens (vermoedelijk) gekoppeld aan corona: 24 (= aantallen vanaf 1/12/2020)
- Aantal overlijdens: 2 (vanaf 27/11/2020)
Exitstrategie afdeling 2
Op dinsdag 22 december zijn alle bewoners van afdeling 2 en 3 getest geweest om te achterhalen
wie het virus nog kan overdragen. Deze resultaten zijn ondertussen telefonisch meegedeeld met
alle naasten.
Op basis van de gekende resultaten hebben we gisteren besloten dat op één bewoner na, iedereen
van afdeling 2 uit quarantaine zal mogen gaan. Dit houdt in dat ze de kamers mogen verlaten en
dat ze terug samen mogen eten in de eetruimte.
Afdeling 3 zal nog steeds een cohortzone blijven. Uit de vorige testing is gebleken dat er nog te
veel bewoners een lage Ct-waarde (= hoge besmettelijkheidsgraad) hebben. Op maandag
28 december zal er een bijkomende testing plaats vinden. Op basis hiervan zal er gekeken worden
of de cohortzone opgeheven zal kunnen worden en bezoek terug mogelijk is.

Bezoek
Afdeling 0, 1 en 2
Vanaf donderdag 24 december zullen de bewoners van afdeling 2 terug bezoek mogen ontvangen.
Bij de bewoners die in quarantaine zitten op afdeling 0, 1 en 2 zal er 1 vaste persoon op bezoek
mogen komen. Deze persoon zal vanuit het woonzorgcentrum een blauwe schort en een FFP-2
masker krijgen alvorens zij de kamer betreden.

Richtlijnen bezoek:
1

Er mag 1 vaste persoon langs komen. Deze blijft de hele periode dezelfde persoon
Er mag nog 1 andere persoon op bezoek komen. Deze persoon kan om de 14 dagen
wisselen
Gelieve de namen vooraf mee te delen aan het onthaal: 014/31.58.61
Elke bewoner mag 2 bezoeken per dag ontvangen: 1 in de voormiddag (9.00u – 11.30u)
en 1 in de namiddag (13.00u en 17.00u)
Je kan van maandag tot en met vrijdag op bezoek komen
In het weekend en op feestdagen is er geen bezoek mogelijk
Het uur van aankomst kan je zelf bepalen. Het uur dat je het woonzorgcentrum moet
verlaten is in de voormiddag om 11.30u en in de namiddag om 17.00u.
Bij aankomst in het woonzorgcentrum registreer je jezelf aan het onthaal
Zowel de bezoeker als de bewoner dragen altijd een chirurgisch mondmasker. Het
mondmasker van de bewoner is te verkrijgen aan het onthaal
Je past handhygiëne toe
Je neemt ontsmettingsmiddel mee en ontsmet de plaatsen die je aangeraakt hebt

Start registratie 09/04/2020

-

Iedereen moet de afstand van 1,5m overal bewaren. Je geeft geen knuffels
Je blijft de hele tijd in de kamer en wandelt niet rond in de gangen van de afdeling. Je
zoekt geen contact met andere bewoners. Je mag de leef- of eetruimte enkel betreden om
de bewoner te gaan halen en terug te brengen
Je neemt het mondmasker van de bewoner en het ontsmettingsmiddel terug mee naar het
onthaal

Richtlijnen wandelen:
-

De bewoner mag met 1 naaste gaan wandelen. Dit mag en kan enkel en alleen met de
‘vaste persoon’ of met de tweede persoon die is aangeduid als ‘wisselend contact’
Indien bewoners zelfstandig naar buiten willen gaan zal dit ook kunnen
Familiebezoek of met iemand meerijden is niet toegestaan
Het mondmasker wordt de hele tijd opgehouden tijdens de wandeling, zowel door de
bewoner als door de bezoeker
Bij terugkomst in het woonzorgcentrum moet de bewoner en het familielid/naaste de
handen ontsmetten met de alcoholgel die hiervoor voorzien is aan het onthaal
De bewoner en zijn/haar bezoeker zal het woonzorgcentrum mogen verlaten binnen de
vooropgestelde uren: tussen 9.00u en 11.30 en tussen 13.00u en 17.00u
Iedere bewoner die individueel naar buiten gaat zal geregistreerd worden wanneer ze het
woonzorgcentrum verlaten
De bewoner en het bezoek dienen zich te houden aan alle geldende regels zoals
handhygiëne, afstand van 1,5m bewaren,…

Wisselend contact
Omdat de afdelingen op verschillende momenten uit quarantaine zijn gekomen en ook het bezoek
op verschillende momenten zijn toegelaten werd er beslist dat jullie vanaf maandag 4 januari een
nieuwe naam mogen doorgeven ‘als wisselend contact’. Startend vanaf die datum kan je telkens
om de twee weken een nieuwe naam doorgeven als ‘wisselend contact’.
Verhuis bewoners
Op 4 bewoners na zijn al de bewoners terug verhuisd naar hun eigen kamer.
Was en andere artikelen
Afdeling 2 en bewoners in quarantaine
Vanaf donderdag 24 december zal de was of andere artikelen door de familie zelf naar de kamer
gebracht en/of opgehaald worden.
Afdeling 3
De was zal nog steeds op dezelfde manier verlopen zoals nu.
We hebben vaste tijdstippen voor het ophalen en brengen van de was en andere artikelen. Dit kan
enkel op weekdagen (niet tijdens het weekend- en/of feestdagen) tussen 10.00u en 11.00u en
tussen 16.00u en 17.00u.
Minimaal één dag op voorhand neemt u contact op met het onthaal zodat wij de gelegenheid
hebben om de vuile was beneden klaar te zetten.

Vaccinatie
Op woensdag 23 december zijn we gestart met de bewoners te informeren en te bevragen rond
het vaccineren tegen COVID-19. Aansluitend zullen wij in de loop van de volgende dagen ook
familie informeren en bevragen in naam van sommige bewoners.
Meer info hierrond vind je terug in bijlage of via de website:
www.laatjevaccineren.be

Beste wensen voor 2021

We wensen jullie een nieuw jaar
bruisend en sprankelend
stralend en schitterend
gezond en gelukkig
zorgeloos en prachtig!

Vanwege bewoners, personeel en directie
van WZC Witte Meren
Bedankt
De voorbije dagen hebben we van heel wat mensen, scholen, bedrijven,… kerstkaartjes en
koekjes gekregen om aan onze bewoners en medewerkers te geven. Het is zo mooi en
hartverwarmend dat deze mensen zich geëngageerd hebben om dit voor ons te doen.
Langs deze weg willen we hen dan ook enorm bedanken voor dit heel leuk initiatief.
Dank aan:
-

Zandloper uit Mol-Rauw
Tessens Gerdje
Sint Lutgardis: 2e graad voeding en verzorging
Astrid
Saigo Sterrenbos
Studentenvereniging Nordkempus in Antwerpen
Janssen Pharmaceutica
Personeel GI Campus de markt Mol
Martine

Vragen?
Bij eventuele vragen, opmerkingen, suggesties kan u contact opnemen met de dienst
communicatie.
Indien nog familieleden, vrienden, kennissen de nieuwsbrief van Witte Meren willen ontvangen kan
dit doorgegeven worden aan communicatie@wzcwittemeren.be. Zij worden in de mailinglijst
toegevoegd (uitschrijven kan op elk moment). De gegevens die wij nodig hebben zijn: voornaam,
naam en emailadres.
Met vriendelijke groeten,
Dienst communicatie

