Beste bewoner en familie,
Beste medewerker en vrijwilliger,

Leuven, 10 april 2020

We zijn ondertussen vier weken verder nadat we de eerste maatregelen hebben ingevoerd
om het Corona-virus te bestrijden. Vier weken van hard werken door alle medewerkers en
vrijwilligers van onze organisatie. En dat verdient meer dan een pluim voor één ieder die met
de nodige professionaliteit, motivatie en inzet aan de slag ging.
De bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen worden dagelijks
opgevolgd. De coördinatie gebeurt in het outbreakteam met zorgcoördinatoren, onthaal en
artsen onder leiding van de directie. Als organisatie behoren we niet tot deze waar alle
bewoners getest worden. Niettegenstaande worden bewoners met vermoeden van “Covid19” steeds onderworpen aan een test. Hiervoor doen we beroep op de deskundigheid van
de Coördinerende artsen, dr. Van Pelt en dr. Coppens. Gerichte testen waarbij we tot op
vandaag geen Corona - positieve resultaten hadden. Ook worden personeelsleden met een
vermoeden getest. Tot op heden, ook hier, geen positieve resultaten. Bij een eventuele
positieve resultaat staan we klaar om de zorg van deze bewoner op ons te nemen.
De zorg verloopt in alle deskundigheid, waarbij we alle maatregelen en richtlijnen van de
overheid gericht opvolgen. Beschermingsmateriaal is voldoende aanwezig in onze
organisatie. We gaan dat materiaal ook gericht en correct gebruiken waar nodig.
Wanneer er zich wijzigingen voordoen in de gezondheidstoestand van een bewoner, zullen
we het niet nalaten om de familie hiervan persoonlijk op de hoogte te brengen.
Mocht u toch nog vragen of bedenkingen hebben, aarzel niet om deze te stellen aan de
zorgcoördinatoren. Mailen mag ook en dan trachten we u zo vlug mogelijk een antwoord te
bezorgen. Nog even melden dat de 24-regel door de overheid werd afgeschaft en dat het
kapsalon gesloten is.
Via dit schrijven willen we toch met aandrang vragen de maatregelen strikt na te leven. Het
is duidelijk te vroeg om te versoepelen. Gelieve dus bij het brengen en halen van de was
alleen te komen, niet onnodig te blijven hangen aan het onthaal of in de tuin en alle
contacten te vermijden.
Langs deze weg wensen we éénieder toch een zeer fijn paasweekend en danken we jullie
voor het vertrouwen in onze organisatie.
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