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Update coronanieuws ASSISTENTIEWONINGEN
Graag geven we jullie een update van het aantal besmettingen in de groep assistentiewoningen
op vandaag, dinsdag 15 maart.
Helaas moeten we meedelen dat er ondertussen in totaal 6 bewoners positief hebben getest
in de groep assistentiewoningen. Hierdoor gaan we morgen, op woensdag 16 maart opnieuw
een test moment organiseren tussen 12u en 13u. Deze testresultaten zijn slechts een momentopname.
Het mondneusmasker blijft belangrijk bij het verlaten van de woning. We vragen aan alle bewoners van de assistentiewoningen om alert te zijn op symptomen. Daarnaast willen we vragen om morgen een bezoek aan de cafetaria te vermijden. De deuren tussen de assistentiewoningen en het woonzorgcentrum zullen terug gesloten worden.
De misviering zal woensdag 16/03 niet doorgaan.
De LDC activiteit zal donderdag 17/03 niet doorgaan.
Bewoners die positief hebben getest gaan 10 dagen in kamerisolatie. Zij kregen vandaag een
FFP2 masker en handgel om verdere besmetting te voorkomen.
De hoofdingang van de GAW zal afgesloten worden. Bezoekers en zorgcontacten kan u binnenlaten via de parlofoon. Er zal 1 bezoeker toegestaan worden per assistentiewoning. Els Hermans zal jullie hierover telefonisch informeren.
Ons crisisteam volgt de situatie op de voet en zal indien nodig bijkomende maatregelen treffen.

Bewoners en familie kunnen ons
steeds contacteren in
functie van vragen,
problemen, suggesties, …
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Algemene voorzorgsmaatregelen
Bewoners dragen een chirurgisch mondneusmasker tijdens zorgcontacten en tijdens contacten met bezoekers.
Bewoners die positief hebben getest dragen
een FFP2 masker tijdens de zorgcontacten.
Zorgverleners /bezoekers dragen steeds een
chirurgisch mondneusmasker.
Chirurgische maskers worden best gebruikt
voor een periode van maximum 8 uur.
Was vaak en goed uw handen met water en
zeep. Doe dit altijd als u thuiskomt.
Hoest of nies in uw elleboog.
Schud geen handen, geef liever een hoofdknik
of elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te
snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna
uw handen.
Ook bij milde symptomen vragen we om ons
steeds op de hoogte te brengen. (loopneus,
keelpijn of hoesten)

Wanneer er een test is afgenomen, blijf je thuis
tot u de testuitslag weet.
Bij een positieve testuitslag: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. Ga in isolatie.
Frisse lucht is belangrijk. Frisse lucht helpt om
de overdracht van het virus te beperken.
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