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29 oktober 2021
Beste bewoners en familie,
Met trots kunnen wij meedelen dat bijna alle bewoners van het WZC hun derde vaccinatie
voor Covid-19 hebben ontvangen op 6/10/2021. De bewoners van GAW De Merelaar, GAW
De Valeriaan en nog enkele bewoners van het WZC volgden op 14/10/2021. Deze twee
vaccinatiemomenten zijn uitgevoerd door de verpleegkundigen onder toezicht van onze
CRA dokter Janda.
We willen melden dat de griepvaccinatie eveneens op deze manier zal georganiseerd
worden op woensdag 08/11/2021. Dokter Janda heeft dit met de betrokken huisartsen
overlegd.
Na een korte periode van meer vrijheden in de samenleving zien we de cijfers van de
Covid-19 besmettingen sterk toenemen. Dit heeft tot gevolg dat er in Meredal terug een
verhoogde waakzaamheid gewenst is om de veiligheid van de bewoners zo goed mogelijk te
garanderen.
Hierbij hebben we de hulp van iedereen nodig! Vanaf maandag aanstaande, 1 november,
gelden volgende richtlijnen van de overheid :
-

Elke persoon die een bezoek brengt aan een bewoner in het WZC of de
assistentiewoningen moet een chirurgisch mondmasker dragen. Dit voor de hele
tijd van het bezoek m.a.w het mondmasker wordt niet afgezet.

-

In de cafetaria De Valeriaan zal vanaf 1/11/2021 een Covid Safe Ticket moeten
voorgelegd worden. Dit naar aanleiding van de federale richtlijnen vanuit de
overheid.

-

Op verschillende plaatsen zijn dispencers om de handen te ontsmetten voorzien:
maak er gebruik van bij het betreden van het WZC, assistentiewoningen, cafetaria De
Valeriaan.
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-

We vragen je om elk bezoek goed te blijven registreren. Belangrijk in het kader van
contact tracing.

-

Indien je als bezoeker een positieve Covid-19 test aflegt, neem dan contact op met
de verantwoordelijke van de zorgafdeling waar je familielid verblijft en meldt je
positief resultaat als je in de dagen voorafgaand aan deze test nog op bezoek
geweest bent.

-

We rekenen op je verantwoordelijkheid om bij een positieve Covid-19 test als
bezoeker je bezoek voor minstens tien dagen uit te stellen.

-

Wanneer je griepachtige symptomen, verkoudheden of kenmerken die Covid-19
gerelateerd kunnen zijn bij jezelf vaststelt, is het aangewezen je bezoek uit te stellen
tot er een diagnose is.

-

De bewoner mag het WZC verlaten, mits toepassing van de richtlijnen die vanuit de
federale overheid worden opgelegd.

-

Bij het ontslag uit het ziekenhuis of bij de opname van een nieuwe bewoner worden
systematisch preventiemaatregelen genomen om de kans op besmetting te
voorkomen:
o Zo wordt er op dag 1 en dag 7 een Covid-19 test afgenomen (dag van opname
is dag 0). Tot dit resultaat van deze twee testen gekend is worden er
aangepaste maatregelen toegepast.
o Het bezoek mag gewoon doorgaan zoals bij andere bewoners
o De bewoner wordt gevraagd geen gemeenschappelijke ruimtes te betreden
en bezoek bij andere bewoners uit te stellen.
o

Indien de bewoner de kamer wenst te verlaten, draagt hij/zij een chirurgisch
mondneusmasker. Het personeel neemt eveneens de nodige maatregelen
om mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan.

We verwachten vanuit de organisatie de ondersteuning van jullie - zowel bewoner als
bezoeker - om een uitbraak van covid-19 te voorkomen . Door deze samenwerking kunnen
wij, ondanks de beperkingen die ons worden opgelegd, blijvend zorgen voor een
aangenaam leefklimaat met zoveel mogelijk bezoekkansen.
Met vriendelijke groet,
Geert Hermans
Directeur

