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Beste bew oners en familie,
Met deze nieuw sbrief geven w e jullie graag een
update na de testen v an de bew oners op het
gelijkv loers in WZC ’t Blauw hof.
Tijdens het v oorbije weekend is gebleken dat op
de gelijkvloerse verdieping van WZC ‘t Blauw hof
11 bew oners besmet zijn met het COVI D- 19 v irus.
Momenteel v ertonen de meeste positief geteste
bew oners geen of lichte symptomen, geen enkele
bew oner diende opgenomen te w orden in het
ziekenhuis.
Een deel v an het gelijkvloers is intussen aangepast
naar een cohortafdeling. Dit maakt dat w e positief
en negatief geteste bewoners maximaal v an
elkaar kunnen v an scheiden. Een aantal bew oners
is omw ille v an deze werking van kamer verhuisd.
Deze v erhuis is tijdelijk en w e trachten de
bew oners wanneer de situatie het toelaat zo snel
mogelijk terug naar de eigen kamer te v erhuizen.
Omdat de mogelijkheid bestaat dat de bew oners
die nu positief testen in de loop v an de komende
dagen toch nog symptomen ontw ikkelen, vragen
w ij de bew oners voorlopig op hun kamer te blijv en
en zo w einig mogelijk de gemeenschappelijke
ruimten te gebruiken.
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Eerstdaags w orden alle personeelsleden in de
v oorziening getest.
De resultaten v an deze testen zullen onze strategie
bepalen v oor de v erdere werking en
bezoekregeling.
De directie

NI EUWE BEZOEKREGELING TOT EN MET 16 DECEMBER :
 Voor de eerste verdieping wordt v oorlopig geen nieuwe bezoekregeling
uitgew erkt.
Er zijn momenteel geen indicaties dat er besmette bew oners en/of
personeelsleden op deze afdeling zijn. Wij v olgen de gezondheidstoestand
v an bew oners en medew erkers nauw op. Bijgevolg kan u op dit moment
v erder bezoek reserveren zoals meegedeeld in onze v orige nieuwsbrief.
Mogen w ij u nogmaals oproepen om deze bezoeken op een v eilige manier
te laten doorgaan (bezoeker en bew oner dragen mondmasker, houden
afstand en v olgen hygiënemaatregelen)

 Het individueel bezoek op het gelijkvloers wordt tijdelijk opgeschort.
o Zaterdag 12 december w orden alle negatief geteste bewoners van
deze afdeling opnieuw getest. Zo kunnen w e nagaan of er nieuwe
besmettingen zijn bijgekomen. Op basis v an deze resultaten bekijken
w e op indiv iduele basis v erder de bezoekmogelijkheden. We zullen
op maandag 14 december de v erdere bezoekregeling
communiceren.
o Raamcontacten kunnen indien gew enst wel doorgaan.
o Bew oners v an het gelijkvloers mogen ook tot en met 16 december
de v oorziening niet verlaten.

We houden eraan jullie zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van mogelijke
veranderingen, zowel individueel als via de nieuwsbrieven. Onze medewerkers
zetten zich maximaal in om de bewoners op een veilige manier van de nodige
zorgen en ondersteuning, begeleiding te voorzien.

We garanderen aan alle families dat bij wijzigingen in de
gezondheidstoestand van elke individuele bewoner wij onmiddellijk contact
opnemen om uitleg te verschaffen.
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Voor v erdere info als ook voor het doorgeven van e-mailadressen om de
nieuw sbrief te ontvangen, kan u steeds contact opnemen met de medew erkers
v an de sociale dienst:
Algemeen: socd.w zc@ocmwtemse.be
Elke Catthoor

03/710.25.65

elke.catthoor@ocmwtemse.be

Nanou Van De Perre 03/710.25.55

nanou.v andeperre@ocmwtemse.be

Ann Verbeke

ann.v erbeke@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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