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Samen tegen corona
Beste inwoners, bewoners, familie en medewerkers

Woonzorgcentra: opnieuw bezoek mogelijk

De zomer begon zo mooi. Opnieuw bezoek op de
kamer, grotere bubbels en Zorgpunt Waasland
corona-vrij. Mooie liedjes duren dit jaar niet lang.
De kaart van België met gemeenten die de alarmdrempel overschrijden, kleurt elke dag meer
oranje en donkerrood, vooral in onze buurt. Dus
moeten we met zijn allen dringend terug aan onze
gezondheid denken en de bewoners van onze
woonzorgcentra en Home De Bron extra
beschermen. Meer dan ooit is het nu hét moment
om afstand te houden. Samen gaan we ervoor!

Momenteel verspreidt het coronavirus zich
opnieuw sterk onder de bevolking. In onze woonzorgcentra zijn er op dit moment geen besmettingen. We willen dat zo houden, maar het risico
wordt elke dag groter nu onze regio rood kleurt.
Ons home De Bron heeft ook geen besmettingen.
De huidige bezoekregeling kan er behouden
blijven.

Onze dienstencentra en dagverzorgingscentra blijven open.

Onze dienstencentra en dagverzorgingscentra
blijven open. Enkel dienstencentrum Den Aftrap
in Sint-Niklaas sluit tijdelijk de deuren omdat Den
Aftrap gehuisvest is in hetzelfde gebouw als het
woonzorgcentrum. Ook onze thuiszorgdiensten
blijven onze cliënten met gezinszorg, poetshulp
enzovoort, omringen. De dienstverlening kan
natuurlijk aangepast worden als er nieuwe
richtlijnen komen of als er een uitbraak zou zijn.

Na de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 23
juli, legde het Agentschap Zorg en Gezondheid de
woonzorgcentra strengere maatregelen op die snel
moesten ingaan. We hebben dan beslist om enkele
dagen geen bezoek toe te laten omdat het
virus zo snel opflakkerde.

Zo konden we ook veilig terugschakelen naar een
vorige fase. Want de bescherming van onze
bewoners komt op de eerste plaats.

De nieuwe bezoekregeling
Beperkt bezoek is opnieuw toegelaten in onze
woonzorgcentra tot nader bericht. We zetten de
grote lijnen van de bezoekregeling op een rijtje:
•

Elk woonzorgcentrum bepaalt zelf de bezoekmomenten per week.

•

Per voorziening zijn er wekelijks minimaal drie
bezoekmomenten. Aangezien de bezoeken
doorgaan in de tuin, cafetaria of voorziene bezoekersruimte, kunnen we tijdens elk moment
een beperkt aantal bezoekers ontvangen.
Elke bewoner kan dus zeker 1 keer per week
bezoek ontvangen.

•

Per bezoek mogen 2 van de 3 geregistreerde
bezoekers langskomen.

•

Bezoekers registeren zich verplicht en ontsmetten grondig hun handen.

•

Bezoekers dragen verplicht een mondneusmasker.

•

Elk woonzorgcentrum heeft andere mogelijkheden. Daardoor kan de bezoekregeling verschillen per woonzorgcentrum.

Samen met jou willen we deze tweede
coronagolf te lijf gaan. We willen te allen
tijde vermijden dat je familie én onze woonzorgcentra worden blootgesteld aan een
golf van besmettingen. Bezoek blijft mogelijk, dat garanderen we. Wel kan het nodig
zijn dat we een afdeling of bubbel tijdelijk
sluiten. We hopen geen bijkomende maatregelen te moeten nemen. En daarvoor hebben
we jouw medewerking hard nodig!

#ZPWTEGENCORONA
We hebben natuurlijk ook een actieplan om
het risico op corona te beperken. Dit actieplan
bestaat uit vier fasen:
1. Preventie:
• We houden bewoners, hun familie en onszelf
alert voor de algemene voorzorgsmaatregelen.
We hebben ook afspraken voor wie terugkomt
van vakantie uit een risicogebied.
•

Zorgpunt Waasland voorziet voldoende
beschermingsmateriaal voor de medewerkers en heeft ook een strategische voorraad
voor minimaal 3 maanden. Deze voorraad
wordt continu aangevuld.

2. Waakzaam: de bewoners zijn ingedeeld in
bubbels. We blijven aandachtig voor mogelijke symptomen, registreren nauwgezet en
bespreken dit met huisartsen en de Coördinerend Raadgevende Artsen (CRA’s) die
aan elk woonzorgcentrum zijn verbonden.
Bij twijfel, blijft de bewoner op de kamer en
doen we zo snel mogelijk een Covid-19 test.
3. Het virus ‘inkapselen’: bij een besmetting
moet een bewoner op zijn kamer blijven. Als
er meerdere besmettingen zijn in één WZC,
richten we een cohorte-afdeling in.
4. Bewoners met dwaalgedrag: deze mensen
kunnen we niet in hun kamer houden.We
willen ze ook niet opsluiten. Maar als ze (mogelijk) besmet zijn, vormen ze een groot risico
voor de verspreiding van het virus. Om dat
risico te beperken, houden we in ons woonzorgcentrum Craeyenhof in Burcht 8 kamers
in een volledig afgesloten en beveiligde afdeling tijdelijk vrij. Positief geteste bewoners
die ronddolen, verzorgen we in deze afdeling.
Het personeel dat er ingezet wordt, komt uit
het hele Zorgpunt Waasland (ZPW).
Voor de bewoners van WZC Craeyenhof
verandert er niets als deze afdeling in gebruik wordt genomen. Zij komen nooit in
aanraking met deze tijdelijke bewoners. Ook
het personeel houden we strikt gescheiden.

