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Resultaten integrale testing 04 november2020

Beste bewoner en familie,
Zoals reeds meegedeeld, hebben een aantal bewoners en personeelsleden in WZC het Berkenhof
positief getest op COVID. Op 04 november werd een 3de integrale testronde georganiseerd, waarbij
gelukkig iedereen negatief heeft getest. Bijgevolg kunnen de streng beperkende maatregelen
gedeeltelijk opgeheven worden.
Concreet betekent dit dat vanaf maandag 16 november :
• Bezoek terug kan doorgaan op weekdagen, in de namiddag van 13 tot 17u. Bezoek buiten deze
uren en in het weekend en op feestdagen wordt niet toegestaan.
• Het bezoek wordt beperkt tot 5 personen per uur en per afdeling en moet gereserveerd worden
via de online tool. De link vindt u op onze website www.zorgband.be
• Het bezoek kan enkel op de kamer doorgaan.
• Het aantal bezoekers is beperkt tot 1 VASTE bezoeker per bewoner. Deze vaste bezoeker wordt
minstens 14 dagen aangehouden. Na 14 dagen kan een andere persoon op bezoek komen,
terug voor een periode van 2 weken.
• Voortaan is het gebruik van een chirurgisch mondmasker verplicht in het hele gebouw en op de
kamer. Een stoffen mondmasker is niet toegestaan.
•
Knuffelcontact is niet mogelijk,
• De cafétaria blijft gesloten.
• Kinderen onder de 12 jaar zijn niet toegelaten.
• In samenspraak met de directie kan er een uitzondering op de bezoekregeling toegestaan
worden.
Verder willen we de algemene voorzorgsmaatregelen benadrukken en vragen om u aan volgende
richtlijnen te houden tijdens uw bezoek :
•
•

De registratie en de verklaring op eer is verplicht en gebeurt bij het binnenkomen van het
woonzorgcentrum.
De circulatie in het gebouw wordt beperkt tot van en naar de kamer van uw familielid.
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•
•

Ontsmet uw handen minimaal bij aankomst in het zorgcentrum en bij het verlaten van de
kamer.
Hou anderhalve meter afstand van iedereen die je in het gebouw tegenkomt.

Voor de bewoners bij wie de was door de familie wordt gedaan kan die tijdens het bezoek worden
opgehaald indien u de vaste bezoeker bent. Indien iemand anders dan de vaste bezoeker de was
verzorgt, kan verder gebruik gemaakt worden van de rekken voor propere en vuile was aan de ingang
van het woonzorgcentrum.
Vandaag zijn we blij om te kunnen melden dat het Berkenhof vanaf 16 november terug als COVID-vrij
kan beschouwd worden. De voorbije weken hebben aangetoond dat een kordate aanpak en een
rigoureus volgen van de maatregelen vlug effect hebben. Het virus is echter allerminst uit onze
samenleving verdwenen. De minste onzorgvuldigheid kan ons terug in de richting van tijdelijke
lockdown sturen. We vragen daarom in naam van alle bewoners en medewerkers om u aan de
vermelde maatregelen te houden.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er bijkomende vragen zijn kunt u
ons steeds contacteren..

Met vriendelijke groeten

Veerle De Smaele
Directeur

Christine Rouan
Overkoepelend directeur.

Zorgband Leie En Schelde
Salisburylaan 100
9820 Merelbeke

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

