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Beste bezoeker

De coronacijfers in WZC De Reiger blijven gunstig, wij willen er uiteraard alles
aan doen deze cijfers zo te houden en hebben beslist de huidige
bezoekregeling verder aan te houden.
Zoals u weet kan u de wisselende bezoeker om de 2 weken aanpassen,
gedurende deze 2 weken blijft deze wisselende bezoeker dezelfde, dit kan op
14/12/2020, 28/12/2020 enz… Indien deze wijzigt stuurt u deze naam door naar:
dereiger@ocmwtemse.be.
Aangezien de feestdagen stilaan naderen hebben wij ook nagedacht over
het bezoek in deze periode: de bezoekmomenten op donderdagavond , van
17u tot 19u, zullen op 24/12 en 31/12 niet doorgaan.
Door de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers hebben we er wel voor
kunnen zorgen dat bezoek kan doorgaan op vrijdag 25/12 en 01/01, dit telkens
van 14u tot 16u.
De reservatie hiervoor dient te gebeuren op het gebruikelijke nummer: 0473/56
67 48 gelieve er wel rekening mee te houden dat reservaties enkel mogelijk zijn
op werkdagen, op 25/12 en 01/01 kan er dus niet worden gebeld. Hierdoor kan
de telefoonlijn op de andere dagen iets drukker zijn, hiervoor vragen wij uw
begrip.
Aangezien er vanuit de overheid slechts 1 bezoeker (het knuffelcontact) thuis
mag uitgenodigd worden raden wij het ten stelligste af bewoners mee te
nemen naar huis.
Indien bewoners toch bij familie thuis gaan vieren zullen zij bij terugkomst 9
dagen kamerisolatie moeten aanhouden en worden zij op de 7e dag na
terugkomst getest. Voor bewoners waarbij kamerisolatie niet haalbaar is zal het
niet worden toegestaan hen mee te nemen naar huis.
U heeft ongetwijfeld in de media reeds vernomen dat de bewoners en
medewerkers van de woonzorgcentra als eerste aan de beurt zullen zijn voor
vaccinatie tegen het corona virus.

De exacte timing is nog niet bekend en hangt af van de aanlevering van deze
vaccins.
Momenteel bereiden wij ons op deze vaccinatiecampagne voor in nauw
overleg met onze CRA, dr. Bernaers.
Wij gaan er vanuit dat alle bewoners bereid zijn zich te laten vaccineren,
indien er toch bewoners of hun familie weigerachtig tegenover staan, vragen
wij u dit door te geven aan de hoofdverpleegkundige van de desbetreffende
afdeling.
Van zodra er meer info en timing bekend is over deze vaccinatie zullen wij
hierover communiceren.
Wij willen jullie via deze weg nogmaals danken voor u begrip en flexibiliteit in
deze bijzondere periode en kijken 2021 hoopvol tegemoet!
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