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         Mere, 8 februari 2021 

Beste bewoners en familie,  

Met grote tevredenheid kunnen wij u meedelen dat vandaag 8 februari 2021 meer dan 95 % van de 
bewoners van het woonzorgcentrum en van de assistentiewoningen hun tweede vaccinatie tegen 
covid-19 hebben ontvangen. Met dank aan Dokter Kristel Janda, onze nieuwe CRA sinds 01/01/2021, 
die met de uitbraak in oktober 2020 en met deze huidige vaccinatiecampagne onze bewoners en het 
team schitterend heeft gecoördineerd in deze ongewone tijden.      
Na het laatste vaccin rekent men op een 14-tal dagen om voldoende immuniteit tegen Covid-19 op 
te bouwen. Onze medewerkers volgen hetzelfde principe met een interval van ruim 1 week later, 
voor hen start de 2de vaccinatieronde op 17/02/2021. We moeten er ons wel rekenschap van geven 
dat, als woonzorgcentrum, wij de eerste groep in de samenleving zijn die momenteel gevaccineerd 
worden en het zeker nog een aantal maanden duurt alvorens de niet primaire doelgroepen aan bod 
komen. Dit betekent dat wij de komende weken de nodige voorzichtigheid moeten blijven 
handhaven en systematisch de richtlijnen van het zorgagentschap blijven toepassen.  
Volgens bijgevoegd schema (bijlage 1) met de fases van de Covid-19-pandemie  bevinden wij ons nu 
in de fase geel.  Dit houdt in dat er op alle afdelingen geen Covid-19 infecties aanwezig zijn maar dat 
er wel bedreiging is vanuit de buitenwereld.  Binnen de code geel onder de rubriek “Andere” 
hanteert WZC Meredal tot nader order dat :  

1. Externe hulpverleners zijn toegestaan volgens de richtlijnen van de veiligheidsraad en het    
zorgagentschap (o.a. kappers, pedicures,….)  

2. Animatie bouwt nog verder uit op de eigen afdeling.  
3. Bewoners mogen het WZC nog niet verlaten tenzij om dringende medische en/of zakelijke 

redenen (vb. notaris).  
4. De cafetaria volgt de richtlijnen van de veiligheidsraad en het zorgagentschap.  
5. Wandelingen met de bewoners en zijn knuffel/sociaal contact op de site van Meredal zullen 

waarschijnlijk kunnen starten vanaf 01/03/2021.   
 

De bezoekregelging blijft zoals voorheen :  

Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag  

14u00 – 17u00  17u00 – 19u00  14u00 – 17u00  14u00 – 17u00      13u00 – 15u30  

  
Samen met u allen zetten wij nog even door om hopelijk binnen kort afzienbare tijd de normalisering 
van het dagelijks leven te ontmoeten.  
  
Met vriendelijke groet  
  
 
Geert Hermans  
Directeur   


