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Beste ,
Gisteren werden de bewoners van De Reiger gevaccineerd
met het COVID-19 vaccin. Er kon ook reeds een deel van
het zorgpersoneel gevaccineerd worden. Het hele
gebeuren verliep georganiseerd en vakkundig. Wij
bedanken onze CRA, dr. Bernaers, en het volledige
vaccinatieteam om dit in goede banen te leiden.
Er is een herhaling van het COVID-19 vaccin nodig drie
weken na het eerste vaccin. Het tweede
vaccinatiemoment in WZC De Reiger zal op dinsdag 2
februari plaatsvinden. Op deze dag zal ook GEEN bezoek
mogelijk zijn.
De bewoners van WZC ’t Blauwhof worden op donderdag
21 januari gevaccineerd. Ook dan is er in ’t Blauwhof geen
bezoek mogelijk. Tevens zullen mogelijk ook (een deel van)
de personeelsleden het vaccin krijgen.
Wat de algemene bezoekregeling en huidige maatregelen
betreft, deze blijven voorlopig onveranderd. We hopen de
bezoekregeling na het tweede vaccinatiemoment te
herbekijken in het kader van de dan geldende richtlijnen.
Met vriendelijke groeten,
De directie
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Hierbij enkele foto’s van het hele vaccinatieproces…

In ontvangst name van
de vaccins ▲

Verdeling vaccins ▲▼

▲ Ludo Van Neck = 1ste gevaccineerde bewoner
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▲▼Enkele personeelsleden die gevaccineerd werden

Voor verdere info als ook voor het doorgeven van e-mail adressen om de nieuwsbrief te
ontvangen, kan u steeds contact opnemen met de medewerkers van de sociale dienst:
Algemeen: socd.wzc@ocmwtemse.be
Elke Catthoor
03/710.25.65
Nanou Van De Perre
03/710.25.55
Ann Verbeke
03/710.26.15
Voorgaande nieuwsbrieven kan u steeds raadplegen op de site van de Welzijnsvereniging
Sleutelzorg: www.sleutelzorgtemse.be
Uitschrijven nieuwsbrief
Wens je deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Antwoord dan gerust op deze mail met de
melding dat u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen.
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