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Beste ,

Via deze weg kunnen wij meegeven dat alle bewoners op afdeling 3 in WZC De
Reiger negatief werden getest. Dit is een zeer grote opsteker voor de hele
personeelsgroep en maakt duidelijk dat de genomen maatregelen wel degelijk
hun effect hebben.
In de loop van deze week worden alle bewoners en personeelsleden van de
andere afdelingen in WZC De Reiger ook getest. Betrokken familieleden worden
steeds verwittigd van zodra het resultaat bekend.
De bewoners die momenteel op de cohort afdeling verblijven stellen het goed.
Door de maatregelen die de federale regering vrijdag 30 oktober nam zijn wij toch
genoodzaakt enkele zaken binnen onze werking in de woonzorgcentra aan te
passen. Onderstaande regels zijn minimaal tot en met zondag 13 december van
toepassing.
Alleen met een doorgedreven samenwerking tussen bezoekers, bewoners en het
totale team van medewerkers binnen onze centra kunnen we de indijking van het
besmettingsrisico zo optimaal mogelijk realiseren in ieders belang.
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WZC De Reiger
Aanpassingen bezoekregeling WZC De Reiger vanaf DINSDAG
3/11/2020.
Bezoek op de kamer
Deze algemene veiligheidsregels blijven van kracht:
1. Ontsmet altijd je handen bij het binnenkomen in het woonzorgcentrum en
op de afdeling
2. Draag steeds een CHIRURGISCH mondmasker ,door bezoeker zelf mee te
brengen!
3. Respecteer de bezoektijden, zorg dat u het gebouw hebt verlaten bij het
einde van het bezoekuur
4. Ontsmet na het bezoek de tafel en stoel met de producten die voorzien zijn
5. Volg de instructies van het personeel op en ga niet in discussie.
6. Contacten in de buitenlucht genieten nog steeds de voorkeur
U bezoekt enkel uw eigen bewoner, het is niet toegestaan andere bewoners te
bezoeken en zich nodeloos te verplaatsen binnen de instelling.
Indien u met iemand van het zorgpersoneel wenst te praten, vragen wij hiervoor
het noodoproepsysteem op de kamer te gebruiken en zich niet zelf naar de
verpleegpost te verplaatsen.

Vanaf heden zijn er voor de hele instelling (met uitzondering van afdeling 4)
slechts 2 vaste bezoekers per bewoner toegestaan, deze bezoekers blijven
dezelfde tot het einde van de huidige lock-down, momenteel 13/12/2020.
Gelieve hierover grondige afspraken te maken met de bewoners en de
andere aanverwanten!

OPGELET:
Een chirurgisch mondmasker wordt verplicht gedragen door zowel bewoner als
bezoeker tijdens de volledige duur van het bezoek.
Wij zijn er ons van bewust dat fysiek contact kan worden toegestaan met het
‘ene knuffelcontact’ dat iedereen momenteel mag hebben.
Gezien onze bewoners tot een zeer kwetsbare groep behoren raden wij dit
fysieke contact toch ten stelligste af.
Het spreekt voor zich dat bezoekers die ziek zijn of in contact zijn geweest met
een besmette persoon niet op bezoek komen.
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Bezoekuren vanaf 26/10/2020:
Bezoek is nog mogelijk op volgende momenten:
-

Maandag tot en met zaterdag: 14 tot 16u
Donderdagavond: 17 tot 19u.

Bezoek op zon -en feestdagen is niet meer mogelijk.
Bezoek buiten deze uren kan enkel worden toegestaan in zeer uitzonderlijke
situaties en wordt aangevraagd bij de hoofdverpleegkundige van de
desbetreffende afdeling.
Reservatie voor deze bezoeken is nodig.
Reservatie kan enkel op het nummer dat enkel voor reservaties wordt gebruikt:

0473/56 67 48
Er kan iedere werkdag gebeld worden tussen 9 en 12u en tussen 14 en 16u,
opgelet reservatie gebeurt minimaal 1 werkdag vooraf!
Op andere nummers worden geen reservaties aanvaard!

Niet- medische contactberoepen.
De federale regeling besliste vrijdag om vanaf 2/11 ook alle niet-medische
contactberoepen te verbieden.
Voor onze bewoners heeft dit als gevolg dat zij niet meer naar de kapper kunnen
gaan en ook pedicures niet zullen langs komen. Medische pedicures kunnen wel
worden toegelaten indien absoluut noodzakelijk, gelieve hiervoor steeds met de
verantwoordelijke van de afdeling te overleggen.
Kinesitherapeuten kunnen wel blijven langskomen.
Wandelen met bewoners
Tijdens de bezoekuren is het mogelijk om met de bewoner het woonzorgcentrum
te verlaten, een wandeling te maken of de lokale handelaars te bezoeken.
Bewoners die zelfstandig buiten kunnen wandelen, kunnen dit vrij doen.
Wij vragen dit bezoek te beperken tot maximaal 30 minuten, indien een langere
termijn van afwezigheid nodig is voor bijvoorbeeld een consultatie wordt dit vooraf
met de hoofdverpleegkundige afgesproken.
Iedere bewoner en/of bezoeker meldt aan het personeel van de desbetreffende
afdeling dat hij het woonzorgcentrum verlaat.
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Cafetaria
De cafetaria blijft voorlopig gesloten in beide woonzorgcentra.
We werken ondertussen ook aan een nieuwe locatie in WZC De Reiger
Praktische afspraken
De afdelingen houden toezicht op het respecteren van de bezoekuren en het
toepassen van de veiligheidsmaatregelen.
Gelieve hun richtlijnen op te volgen!
De deuren aan de ingang worden ontgrendeld en gesloten voor de afgesproken
bezoekmomenten. Buiten deze bezoekuren dient men aan te bellen.

Voor bovenstaande maatregelen rekenen we op ieders
verantwoordelijkheidszin en de strikte toepassing hiervan, enkel op
deze manier kunnen we deze bezoekregeling blijven aanhouden.
De directie behoudt zich de mogelijkheid om , indien bezoekers deze
regels niet correct toepassen, bepaalde bezoekers de toegang tot de
instelling te verbieden.
Wij willen dergelijke maatregelen ten allen tijde vermijden en hopen
deze niet te moeten toepassen in het belang van onze bewoners!

Voor verdere info als ook voor het doorgeven van e-mailadressen 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

elke.catthoor@ocmwtemse.be

Nanou Van De Perre 03/710.25.55

nanou.vandeperre@ocmwtemse.be

Ann Verbeke

ann.verbeke@ocmwtemse.be

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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