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Vanaf vandaag gelden versterkte maatregelen voor alle woonzorgcentra betreffende het COVID-19 virus. Deze
gaan verder dan de reeds verspreidde hygiënische voorzorgsmaatregelen. Zoals geweten, zijn oudere mensen,
mensen met onderliggende aandoeningen van hart, longen, nieren en mensen met minder weerstand een
risicogroep. Op deze
manier wil het Agentschap Zorg en Gezondheid samen met de zorginstellingen kwetsbare groepen beschermen.
Op 13 maart heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid bijkomende voorzorgsmaatregelen overgemaakt. Wij
zullen als woonzorgcentrum deze maatregelen dan ook strikt volgen en toepassen, hierbij kunnen jullie een
overzicht terugvinden van de belangrijkste getroffen maatregelen. Voor bijkomende informatie verwijzen wij
jullie naar onze website.
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Er geldt een algemeen bezoekersverbod
Er wordt een opnamestop voor nieuwe bewoners ingevoerd zowel in het WZC als op KVC, het
dagcentrum wordt gesloten NIEUW
Mogen bewoners het WZC verlaten: ja, maar alleen uit medische noodzaak (bezoek tandarts,
ziekenhuis,….). NIEUW
Bewoners die op eigen initiatief of op vraag van verwanten het woonzorgcentrum verlaten worden
bij terugkeer per definitie beschouwd als een vermoedelijk COVID-19 bewoner. Hiervoor zijn
dezelfde isolatiemaatregelen van toepassing: minstens 14 dagen isolatie op de kamer. Het
verlaten van het woonzorgcentrum wordt hierdoor ten zeerste ontraden: het kan immers nooit
met zekerheid worden uitgesloten dat de bewoner in contact is gekomen met het virus. NIEUW
Toegang tot het woonzorgcentrum is enkel mogelijk door medewerkers, externe medische en
paramedische hulpverleners (artsen, kinesitherapeuten, apotheker, pedicure, kapper, ...),
stagiairs, geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers die instaan voor essentiële zorgtaken. De
andere ingangen zullen worden afgesloten.
De twee toegestane ingangen (één voor bezoekers en één voor leveranciers) van het
woonzorgcentrum zijn permanent gesloten. Wie binnen wil, moet aanbellen.
Aan de ingangen, aan liften zullen de belangrijkste hygiënische voorzorgsmaatregelen
geafficheerd worden en zal handontsmetting worden voorzien.
De cafetaria wordt gesloten.
Gemeenschappelijke activiteiten en evenementen met externen zullen tijdelijk worden stopgezet

Bent U geregistreerde mantelzorger of vrijwilliger die instaat voor uitvoeren van de essentiële zorgtaken.
-

Hebt u een van de symptomen kom dan vooral niet op bezoek!
Voor u bij uw bewoner komt, bent u verplicht uw temperatuur te laten controleren door een
verpleegkundige en u te laten registreren.
Hou u aan de essentiële zorgtaken en blijf op de afdeling waar u vrijwilliger of mantelzorger bent.
Blijf met de bewoner op de kamer, vermijdt contact met andere bewoners.

Wat zijn de meest voorkomende symptomen?
De meest voorkomende symptomen zijn, koorts en hoest maar de ziekte kan zich ook uiten onder de vorm van
moeheid, spierpijn, kortademigheid, keelpijn en hoofdpijn. De overdracht van dit virus verloopt grotendeels
via kleine druppeltjes die ontstaan bij spreken, hoesten of niezen van een besmettelijke persoon
De belangrijkste voorzorgsmaatregelen zijn:
Goede handhygiëne: was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papierenzakdoekjes en gooi deze weg in een afsluitbare vuilbak.
Blijf thuis als je ziek bent.
Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
Vermijd handen geven vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.
Meer informatie?
Voor meer informatie ivm bezoek en werking van ons WZC: www.sintbarbara.be
Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be
Contactcenter infolijn voor burgers: 0800 14 689 voor specifieke vragen
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