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Beste bezoeker,
Zoals u in de vorige communicatie vernam werden intussen alle bewoners en
medewerkers van afdeling 4 getest.
Enkele bewoners op de 4e verdieping testten nog positief, om het risico op verdere
verspreiding van het corona-virus binnen onze instelling te beperken werd er beslist een
cohort-afdeling op te starten op afdeling 4.
De bewoners die positief zijn getest blijven op hun vertrouwde kamer, zij zullen door een
vaste groep medewerkers worden verzorgd.
De bewoners die negatief testten zullen naar een andere afdeling binnen het WZC
verhuizen.
Aangezien de zorg equipe van afdeling 4 dezelfde is als voor afdeling 3 en er binnen
deze groep een extra personeelslid positief heeft getest, werd beslist alle bewoners op
afdeling 3 op 27/10 te testen.
Indien van deze bewoners nog mensen positief testen zullen ook zij naar de cohortafdeling op de 4e verdieping verhuizen. Van zodra de testresultaten van deze groep
bewoners bekend zijn, zullen de betrokken families hierover ingelicht worden.
Voor de bewoners die op de cohort afdeling verblijven wijzigt het bezoek, deze
bewoners kunnen bezoek blijven ontvangen, dit wordt echter beperkt tot maximaal 2
keer per week door dezelfde bezoeker.
Reservatie hiervoor kan op het gebruikelijke nummer: 0473/56 67 48.
Opgelet: Gezien het risico op besmetting op deze afdeling zullen alle bezoekers zich hier
extra moeten beschermen. Zij dragen gedurende het hele bezoek een overschort,
chirurgisch mondmasker en handschoenen. Deze worden door de instelling ter
beschikking gesteld en u wordt geholpen bij het aan- en uitkleden door 1 van de
medewerkers.
Bij vragen, onduidelijkheden of bemerkingen mag u ons altijd contacteren en wij houden
er ons aan jullie verder te informeren bij belangrijke wijzingen.
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