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Aaanpassing bezoekregeling n.a.v. positieve testing

Beste familie,

Vorige week hebben wij u helaas moeten meedelen dat een medewerker van het
woonzorgcentrum positief testte op COVID-19 en dat een aantal andere medewerkers ernstige
symptomen vertoonden. Daarom werd beslist om alle bewoners en medewerkers van het
woonzorgcentrum en tegelijkertijd ook de medewerkers van het revalidatieziekenhuis te
testen. In afwachting van de resultaten ging zowel het woonzorgcentrum als het
revalidatieziekenhuis in lock down.
Tijdens de collectieve screening werden 6 bewoners, verspreid over 4 afdelingen, van ons
woonzorgcentrum positief getest. Bij deze bewoners werd onmiddellijk overgegaan tot
kamerisolatie. Er testten ook 2 medewerkers van het woonzorgcentrum positief.
Alle medewerkers van het revalidatieziekenhuis testten negatief, dat betekent dan ook dat de
bezoekregeling zoals deze tot voor de lock down gold weer hernomen wordt.
Concreet betekent dit dat vanaf dinsdag 27 oktober :
• Bezoek weer kan doorgaan op de kamer.
• Het aantal bezoekers blijft beperkt tot 2 VASTE bezoekers per patiënt.
• Indien bezoekers van patiënten op een meerpersoonskamer zich tegelijkertijd
aanbieden vragen we dat één patiënt met zijn bezoek gebruik maakt van de daarvoor
voorziene bezoekruimte of naar de cafetaria gaat.
• Bezoek alle dagen mogelijk is, ook in het weekend, maar beperkt tot de namiddag (13u
tot 17u).
• De cafétaria gesloten blijft.
• Kinderen onder de 12 jaar niet toegelaten zijn.
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Verder willen we de algemene voorzorgsmaatregelen benadrukken en vragen om u aan
volgende richtlijnen te houden tijdens uw bezoek :
•
•
•
•
•
•

Het correct gebruik van een mondmasker is verplicht tijdens de volledige aanwezigheid
in de gebouwen van het zorgcentrum, OOK op de kamer en OOK bij familieleden die tot
dezelfde sociale bubbel behoren.
De registratie en de verklaring op eer is verplicht en gebeurt op de afdeling zelf.
De circulatie in het gebouw wordt beperkt tot van en naar de kamer van uw familielid
en van en naar de cafetaria. Wandelingen in de tuin zijn ook toegelaten.
Ontsmet uw handen minimaal bij aankomst in het zorgcentrum en bij het verlaten van
de patiëntenkamer.
Hou anderhalve meter afstand van iedereen die niet tot uw sociale bubbel behoort,
zoals andere patiënten en onze medewerkers.
Neem even de tijd om na uw bezoek de punten in de kamer die u heeft aangeraakt te
ontsmetten: stoel, tafel, deurkling, … zo draagt u bij aan een veiliger zorgomgeving voor
uw familielid.

We volgen de situatie zowel in het woonzorgcentrum als in het revalidatieziekenhuis op de
voet op en houden eraan jullie ook in de toekomst verder op de hoogte te houden.
We begrijpen dat jullie bezorgd zijn omtrent de gezondheidstoestand van jullie familielid, voor
bijkomende vragen staan wij jullie dan ook zeer graag te woord.

Van harte dank voor uw begrip en hou het veilig.

Met vriendelijke groeten
Directeur
Christine Rouan

Zorgband Leie En Schelde
Salisburylaan 100
9820 Merelbeke

09 272.20.00
info@zorgband.be
www.zorgband.be

