Leuven, 18 januari 2022

Beste bewoner, bezoeker en familie,
Na de testing van gisteren werden nog twee extra bewoners op Hoogdijle positief bevonden. De
vier besmette bewoners blijven minstens 10 dagen in kamerisolatie waarvan ze drie dagen
symptoomvrij moeten zijn. De andere bewoners blijven tot na de tweede testing op de kamer. Ze
mogen hun kamer met mondneusmasker verlaten om in de tuin of de gang te wandelen, om kiné
te krijgen. De maaltijden nuttigen ze op hun kamer.
Ondertussen zullen we alle maatregelen blijven volgen om de bewoners een veilige omgeving te
bezorgen. Uiteraard worden alle observaties nauwkeurig gevolgd.
De komende periode zullen we ook alle activiteiten per woning/afdeling houden.
Bezoek:
• Besmette bewoners: Het bezoek gebeurt op afspraak na contact met de zorgcoördinator.
• Niet-besmette bewoners: De bezoeker dient gedurende het volledige bezoek een
chirurgisch mondmasker te dragen en de social distancing (1,5 m) te respecteren. Indien
mogelijk en ter bescherming van het bezoek dient ook de bewoner een chirurgisch
mondmasker te dragen. Indien de bewoner hiertoe niet in staat is, raden wij de bezoeker
aan een FFP2-masker te dragen. Zo bescherm je jezelf en de bewoner. Denk eraan om goed
te verluchten tijdens het kamerbezoek. Bij het verplaatsen in de gang en in de lift draagt
de bewoner een chirurgisch mondneusmasker.
• Externe zorgverleners contacteren ook de zorgcoördinator vooraleer langs te komen.
We vragen ook aan iedereen om verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen. Bij vragen of
onduidelijkheden staan de coördinatoren en ikzelf ter beschikking om jullie verder te helpen.
Een tweede testing van hoog risico contacten volgt op maandag 24/1/2022.
Het cafetaria wordt voor alle bewoners en bezoekers tem maandag 31/1/2022 gesloten. Vanaf
woensdag 2/2/22 zijn jullie terug welkom.
We gaan natuurlijk ook de medewerkers van Hoogdijle alle ondersteuning bieden die noodzakelijk
zal zijn om de besmetting binnen de perken te houden.
We zijn ervan overtuigd dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en zo samen dit virus
kunnen verslaan.
Vriendelijke groeten
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