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Aaanpassing bezoekregeling n.a.v. positieve testing

Beste familie,

De COVID besmettingen verspreiden zich razendsnel. Spijtig moeten we u meedelen dat er drie
bewoner positief hebben getest in het woonzorgcentrum Kouterhof. De desbetreffende
bewoners en hun familie zijn reeds op de hoogte gebracht.
In de komende dagen worden alle bewoners en alle medewerkers getest zodat we zicht krijgen
op de effectieve omvang van de besmetting. Tot wanneer we een correct beeld hebben van de
situatie en alle maatregelen kunnen genomen worden die noodzakelijk zijn om een verdere
verspreiding tegen te gaan, gaat het woonzorgcentrum in tijdelijke lock down.
Het betekent concreet :
- Dat vanaf morgen 09 november GEEN bezoek meer wordt toegestaan in het
woonzorgcentrum
- Dat de bewoners het woonzorgcentrum niet meer verlaten tenzij voor een dringende
ziekenhuisopname. Geplande consultaties worden afgezegd en opnieuw gepland op
een latere datum.
- Het ophalen van de was is in de eerstkomende week niet mogelijk. Propere was kan
gebracht worden en gedeponeerd in het sas aan de hoofdingang. Vermeld duidelijk
naam en afdeling waar uw familielid verblijft.
Opgelet: de was van bewoners die positief hebben getest wordt opgenomen door de
externe wasserij.
Deze maatregelen worden aangehouden tot wanneer de resultaten van de testen volledig
gekend zijn. Het is te voorzien dat dit één week in beslag zal nemen. Afhankelijk van het
resultaat zullen aangepaste maatregelen volgen. De bewoners worden in ieder geval op de
hoogte gebracht van deze tijdelijke maatregelen.
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We begrijpen dat dit geen fijne boodschap is om te lezen. COVID laat ons echter geen keuze,
onze verantwoordelijkheid voor het fysiek en psychisch welzijn van de bewoners dwingt ons tot
deze onpopulaire beslissingen. In ieder geval doen we er alles aan om de streng beperkende
maatregelen zo kort mogelijk te houden.
Van harte dank voor uw begrip en hou het veilig.

Met vriendelijke groeten

Caroline Laeremans
Directeur
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