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Resultaten integrale testing

Beste familie,

Deze week hebben wij op donderdag 22 oktober de info gekregen dat er een medewerker met
bevestigde COVID-19 binnen ons woonzorgcentrum is. Daarop hebben wij op vrijdag 23 oktober het
volledige woonzorgcentrum (bewoners en personeelsleden) laten testen op Covid-19.
Vandaag moeten wij helaas melden dat er in totaal drie medewerkers en zes bewoners (twee bewoners
per afdeling) positief getest hebben. De bewoners zijn ondertussen in kamerisolatie gebracht op de
afdelingen. De personeelsleden zijn ondertussen ook al thuis. De preventieve maatregelen die deze
week op de afdelingen werden genomen, blijven behouden. De parameters en de klinische symptomen
worden nog steeds extra opgevolgd.
De bezoekregeling die vorige week opgestart werd, zal vanaf 28/10/20 terug heropgestart worden maar
met een extra beperking:
•
•

•

•

Bezoek is terug op afspraak, te reserveren via de online tool RESERVIO. De link vindt u per
woonzorgcentrum op onze website www.zorgband.be
Bezoek mag verder doorgaan enkel op de kamer, blijft beperkt tot 2 dezelfde personen per
bewoner waarbij we bijkomend het bezoek per afdeling beperken tot 5 bewoners/uur. Op die
manier zijn maximaal 10 externe bezoekers op de afdeling, op hetzelfde moment. Op afdeling
De Bijenkorf is het bezoek beperkt tot één dezelfde persoon, gezien op deze afdeling de
positief geteste bewoners verblijven.
Bezoek is alle dagen mogelijk, ook in het weekend, maar beperkt tot de namiddag. In overleg
met de directeur en de hoofdverpleegkundige van de afdeling kan afgesproken worden om
buiten deze uren bezoek toe te staan.
Kinderen onder de 12 jaar worden niet langer toegelaten
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We volgen de situatie in het WZC Hof ten Kouter op de voet op en nemen binnen het outbreakteam, in
samenspraak met de CRA arts dr. Marius de noodzakelijke maatregelen.
Tot slot willen we de algemene voorzorgsmaatregelen benadrukken en vragen uitdrukkelijk om u aan
volgende richtlijnen te houden tijdens uw bezoek :
•
•
•

Het mondmasker wordt correct gedragen en de afstand van anderhalve meter wordt
gerespecteerd, ook op de kamer.
Handhygiëne wordt toegepast : aandacht om handen regelmatig te wassen en te ontsmetten
met handalcohol
Registratie van uw bezoek in het register aan de ingang is verplicht.

De was van bewoners waarbij effectief COVID-19 werd vastgesteld mag niet langer door de familie
gewassen worden. Deze wordt voortaan gewassen door de industriële wasserij waarmee wij
samenwerken.
We begrijpen dat jullie zeer bezorgd zijn omtrent de gezondheidstoestand van jullie familielid en voor
bijkomende vragen staan wij jullie dan ook zeer graag te woord.
Hopend jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten

Dhr. Geert Buyse
directeur WZC Hof ten Kouter
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