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Corona maatregelen

Beste bewoner,

COVID eist al een tijd veel van onze aandacht op. Alle dienstverleningen van de Zorgband
Leie en Schelde dienen hun werkwijze aan te passen om de opgelegde maatregelen correct
op te volgen.
Voor zo ver als nodig willen we de 6 gouden regels nogmaals opsommen m.n. :
- De hygiënemaatregelen (handen wassen, hoest- en nieshygiëne) blijven essentieel
- Hou 1,5 meter afstand met iedereen die niet samen met jou in de woning woont
- Beperk nauwe contacten, dit is een contact van meer dan 15 minuten, zonder
mondmasker en waarbij de afstand niet wordt bewaard. Slechts één nauw contact
is toegestaan! Medebewoners op het terrein van de bejaardenwoningen moeten
beschouwd worden als nauwe contacten: je kan slechts bij één steeds dezelfde
bewoner op bezoek gaan op voorwaarde dat je geen nauw contact hebt met iemand
van buiten het complex (bvb. familie).
- Doe je activiteiten liefst buiten, maar hou ook daar afstand !
- Hou er rekening mee dat elk van jullie tot de risicogroep behoort
- Volg de regels over bijeenkomsten.

Als gevolg van de beperkingen zijn heel wat activiteiten in onze andere diensten aangepast.
-

In het Lokaal Dienstencentrum zijn alle gemeenschappelijke activiteiten opgeschort.
Het buurtrestaurant is gesloten.
In het woonzorgcentrum is de cafétaria gesloten en is de bezoekregeling aangepast.
Het woonzorgcentrum is daardoor niet meer vrij toegankelijk.
De activiteiten van het dagverzorgingcentrum zijn tijdelijk stopgezet.
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-

Indien je poetshulp krijgt via de dienstencheque onderneming zal je gevraagd
worden om in een andere ruimte te verblijven zo lang de poetsvrouw in huis is, of
om een mondmasker op te houden. Er wordt ook gevraagd om de poetshulp de
kans te geven de handen te wassen en te drogen. Verlucht de ruimtes zo veel als
mogelijk tijdens het poetsen. Hou met deze aanbevelingen ook rekening indien je
poetshulp krijgt via een andere organisatie.

Tot slot willen we je meegeven dat het van groot belang is om je huisarts te contacteren van
zodra je symptomen hebt (hoofdpijn, keelpijn, grieperig gevoel, geur- en smaakverlies,
kortademigheid, maar ook maaglast en buikloop). Stel ook de consultatie voor opvolging
van je gezondheidstoestand niet uit!
We zijn ervan overtuigd dat ook jouw inspanningen ertoe bijdragen dat de Corona
besmettingen worden teruggedrongen. Indien we nog eventjes volhouden wordt het effect
van onze gezamenlijke inspanningen zeker zichtbaar.
Mocht je nog vragen hebben, naam dat zeker contact op met ons.
Vriendelijke groeten en hou het veilig !
De woonassistent,
Fanny Wiels.
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