
 

  Leuven, 30 november 2021 

 

Beste bewoner en familie, 
 
 
De afgelopen week testten er een paar bewoners van de assistentiewoningen en één bezoeker 
van het dagcentrum positief. Gelet op de verontrustende cijfers in de maatschappij 
betreffende de besmettingen, willen we toch oproepen tot uiterste voorzichtigheid. 
 
De basismaatregelen wat betreft de hygiëne blijven hoog aangeschreven. Het dragen van een 
chirurgisch masker, handhygiëne en handen ontsmetten alsook voldoende verluchten zijn de 
top maatregelen.  
 
We hebben aandacht voor symptomen die kunnen wijzen op een infectie. Bij twijfel hoor bij 
je huisarts en stel bezoek aan een familielid even uit. 
 
Een paar tips: 

- Wanneer je op bezoek komt ontsmet je handen bij de inkom. 
- Draag steeds de hele tijd je chirurgisch mondneusmaker. 
- Wees extra voorzichtig wanneer er kinderen beneden de 12 jaar op bezoek komen. 
- Vanaf 10 jaar draag je een chirurgisch masker bij het betreden van het WZC. 
- Ga gerust met de bewoner eens wandelen in de tuin of in de buurt 
- Verlucht ook de kamer als je deze verlaat met de bewoner (zet de verwarming dan wel 

liefst af) 
- Als je als bezoeker/familie positief test op COVID, blijf dan zeker 10 dagen thuis. 

 
Als organisatie trachten we het leven in ons WZC zijn gewone gangetje te laten gaan. 
Gebedsdiensten voor de bewoners blijven doorgaan voor de bewoners, activiteiten proberen 
we te organiseren (bij voorkeur per afdeling), activiteiten met externen worden beperkt.  
Het cafetaria blijft open op woensdag-, zaterdag- en zondagnamiddag.  Hier vragen we om ten 
allen tijde het masker te dragen, enkel wanneer men aan tafel zit mag het masker af. Aan het 
bezoek van de cafetaria zullen de vrijwilligers vragen het Covid Safe Ticket te tonen.  
 
Samen met de CRA artsen volgen we de situatie iedere dag van nabij op en nemen we gepaste 
maatregelen.  We blijven als organisatie waakzaam en gaan bij de minste twijfel over tot het 
afnemen van een test op Covid – 21.  
 
Ondertussen zullen eind deze week bijna alle medewerkers hun 3de vaccin gekregen hebben. 
Zij zullen nog beter gewapend zijn om deze infectie te boven te blijven. Hun inzet en motivatie 
blijft zeer hoog om steeds klaar te staan voor de zorg en het welzijn van de bewoners. 
 
 



 

 
Als organisatie willen we uiteraard ook van jullie horen mochten er vragen of suggesties zijn 
die ons kunnen helpen om door deze bizarre tijden te raken. Spreek gerust de coördinatoren 
en medewerkers aan of meld je suggestie aan de collega’s van het onthaal.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 

 

Rudi Logist         

Campusdirecteur         


