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Beste bezoeker
Het voorbije weekend werden alle bewoners van
de 1e verdieping, alsook de negatief geteste
bewoners van het gelijkvloers, opnieuw getest.
Alle bewoners van de 1e verdieping testten
negatief op Covid.
Van de negatief geteste bewoners van het
gelijkvloers uit vorige testing, testten nu nog 7
bewoners positief. Dit brengt het totaal aantal
positief geteste bewoners op 19.
De bewoners stellen het relatief goed, zij vertonen
geen ernstige symptomen.
Gezien de omvang van deze besmetting zijn wij
genoodzaakt om de hele gelijkvloerse afdeling als
cohorte te beschouwen.
Wij zullen woensdag 16/12 alle negatief geteste
bewoners van het gelijkvloers, alsook de
personeelsleden van het gelijkvloers opnieuw
testen.
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Bezoekregeling


Gelijkvloers
Het individuele kamerbezoek wordt opgeschort tot en met 22/12, daarna
volgt er een nieuwe communicatie over de stand van zaken.
Raambezoeken blijven uiteraard wel mogelijk.
Wij willen voor deze periode wel opnieuw de videochat opstarten. Iedere
bewoner kan wekelijks 10 minuutjes videobellen.
Videochat is mogelijk op:
- woensdag 16/12: van 10u30 -12 en van 14u tot 16u
- donderdag 17/12: van 14u-16u
- maandag 21/12: van 14u tot 16u
- woensdag 23/12: van 10u30 -12 en van 14u tot 16u.
Dit kan na afspraak op het nummer 03 896 97 80. Opgelet! Afspraken maken
kan enkel op werkdagen tussen 9u en 12u.
Deze videochat verloopt via facebook - messenger, u dient allereerst
bevriend te zijn met de facebookpagina ‘Sleutelzorg Blauwhof’.
Op het moment van uw afspraak zal er van ons uit ingebeld worden, u zelf
belt niet in.
Gezien de isolatiemaatregelen is het niet toegestaan aan de bewoners om
het WZC te verlaten.



1e verdieping
De huidige bezoekregeling wordt verder aangehouden. Het avondbezoek
op donderdag 24 en 31 december zal niet doorgaan, het bezoek op
vrijdag 25 december en 1 januari kan dankzij de extra inspanning van onze
medewerkers en vrijwilligers wel doorgaan.
U kan voor deze momenten een afspraak maken via het gebruikelijke gsmnummer.
Gelieve er wel rekening mee te houden dat op 25/12 en 1/1 de telefoon
niet bemand is en de telefoonlijn op de andere dagen iets drukker kan zijn
dan normaal.
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.
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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 zodra er meer info en timing bekend is over deze vaccinatie, zullen wij
hierover communiceren.
Wij willen jullie via deze weg nogmaals danken voor uw begrip en flexibiliteit in
deze bijzondere periode en kijken 2021 hoopvol tegemoet!
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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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