Nieuwsbrief 32 –04.02.2021
Sleutelzorg informeert:

Welzijnsvereniging Sleutelzorg
WZC De Reiger - WZC ’t Blauwhof
Residentie Elisabeth
LDC ’t Achterpoortje
Thuiszorg
Clement D’Hooghelaan 8
9140 Temse
www.sleutelzorgtemse.be T: 03 710 25 60

Beste bezoeker,

Via deze weg willen we jullie een stand van zaken
meegeven van de huidige situatie in onze woonzorgcentra.

Met vriendelijke groeten,
De directie

Vaccinaties
In WZC De Reiger werden op dinsdag 2 februari de bewoners en
een deel van de medewerkers voor de 2e keer gevaccineerd.
Ook deze vaccinatieronde is vlot verlopen!
De andere personeelsleden krijgen hun eerste vaccin op 9
februari en de 2e dosis op 2 maart.
In WZC ’t Blauwhof krijgen de bewoners en medewerkers hun 2e
vaccin op 11 februari.
Op de vaccinatiedagen zal in het desbetreffende
woonzorgcentrum geen bezoek mogelijk zijn.
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Sneltesten
U vernam eerder deze week in de media dat woonzorgcentra een sneltest kunnen afnemen bij
de bezoekers. Wij hebben er voor gekozen dit op dit moment niet te doen.
Wij verwachten dat iedere bezoeker die zich ziek voelt of risicocontacten heeft gehad met
een besmet persoon niet op bezoek komt. Daarnaast dienen alle bezoekers zich nog steeds
aan de huidig geldende maatregelen te houden: dragen van een chirurgisch mondmasker,
handen ontsmetten en afstand houden. We verwachten van alle bezoekers dat zij hierin hun
verantwoordelijkheid opnemen.
Daarnaast zou het afnemen van deze sneltesten de huidige bezoekmomenten ook drastisch
inperken aangezien deze tests de nodige tijd en inzet van personeel vragen.

Bezoekregeling
Wij begrijpen dat iedereen hoopt op een verdere uitbreiding van de huidige bezoekregeling.
Het Agentschap Zorg en Gezondheid laat volgens de huidige richtlijnen momenteel nog geen
verdere versoepelingen toe. De huidige bezoekregeling blijft dus aangehouden.
Het principe van vaste en wisselende bezoeker blijft ook ongewijzigd. U kan de wisselende
bezoeker 2-wekelijks laten aanpassen via een mailtje naar: dereiger@ocmwtemse.be.
De volgende aanpassing kan ingaan op 8 februari.
De algemene principes van het bezoek voegen wij nogmaals toe in bijlage.
Alvast bedankt voor jullie medewerking,
De directie

Voor verdere info als ook voor het doorgeven van e-mail adressen 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
Nanou Van De Perre
03/710.25.55
Ann Verbeke
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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