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Beste familie,

In vorige briefwisseling werd u ervan op de hoogte gebracht dat een aantal bewoners en medewerkers
van het WZC positief testten. Een tweede testronde op woensdag ll. toont spijtig genoeg een verdere
verspreiding van de besmetting met COVID-19 onder de bewoners en de medewerkers.
In totaal zijn momenteel 22 bewoners besmet. Indien uw familielid positief testte werd u daarvan
inmiddels op de hoogte gebracht. Indien u nog geen bericht ontving mag u concluderen dat uw
familielid negatief testte. Ook testten intussen 14 personeelsleden positief op Covid 19.
De vaststelling dat de besmettingen zich als een lopend vuur verspreiden dwingt ons tot bijkomende
maatregelen. In overleg met alle betrokken actoren is beslist om vanaf zaterdag 31 oktober geen
bezoek meer toe te laten in het woonzorgcentrum, en dit tot en met 15 november.
Een aanvullende maatregel is om de bewonerswas voor de positief geteste residenten door de wasserij
te laten uitvoeren. Dit is om u als familie te beschermen, eerdere ervaring leerde ons dat linnen van
een (mogelijk) besmette persoon gemakkelijk tot overdracht van COVID-19 leidt.
Voor de bewoners die negatief testen kan de vuile was op maandag, woensdag en vrijdag opgehaald
worden. Verwittig de afdeling voor 12 u wanneer u de was komt ophalen, onze medewerkers zorgen
ervoor dat de was aan het talud wordt geplaatst. De propere was kan gedeponeerd worden in het sas
aan de ingang van het zorgcentrum.
Een derde testronde van de negatief geteste bewoners en personeel volgt op dinsdag 3 november. We
blijven testen tot wanneer de verspreiding van de besmetting zich stabiliseert.
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We zetten ons in om ook in deze moeilijke periode professionele en warme zorg te bieden. We zijn
ervan overtuigd dat onze inspanningen er uiteindelijk zullen toe leiden dat we de besmetting
beheersen. Nu moeten we volhouden en de tijdelijke verregaande beperkingen aanvaarden in de hoop
dat het effect daarvan vlug zichtbaar wordt.

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u bijkomende vragen hebben, dan kan u ons steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten

Christine Rouan
directeur Zorgcentrum Lemberge.

Zorgband Leie En Schelde
Salisburylaan 100
9820 Merelbeke

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

