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Corona nieuwsbrief 4 september 2020
Beste bewoner, medewerker, familie
Beste betrokkene
Ook wij hebben op donderdag 3 september 2020 een schrijven ontvangen van het Agentschap Zorg en
Gezondheid. Hierin worden algemene principes voor bezoekregeling besproken. Deze brief is ondertussen
uitvoerig besproken in de media (radio, TV en krant). Wij hebben onze huidige richtlijnen afgetoetst aan
de vernieuwde richtlijnen en hebben deze ook afgetoetst bij onze koepel Zorgnet Icuro. Allen bevestigen
dat onze huidige regeling een goede mix is tussen veiligheid en mogelijke bezoekmomenten.
Aandacht voor psychisch welzijn mag en moet een plaats krijgen in de dialoog naast het beschermend
optreden. Veiligheid (beschermen tegen “Corona”) en warmmenselijkheid (vrijheid in bezoek) zijn zoals
reeds gezegd steeds een afweging. Het vinden van een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid is
essentieel. Dit hebben wij jullie in onze vorige richtlijnen meegegeven.
Deze dialoog nemen we dan ook letterlijk en willen wij met jullie in overleg gaan om een bezoekregeling
uit te werken waarin zowel wij als jullie ( bezoekers en bewoners) onszelf in kunnen vinden. Met maximaal
rekening te houden aan de veiligheid van onze medewerkers en onze bewoners en ook de psychische en
relationele noden van onze bewoners.
Daarom organiseren wij woensdag 9 september om 15.00 uur een bewonersraad waarin wij van elke
afdeling 1 bewoner, 1 familielid (geregistreerde mantelzorger) en 1 personeelslid wensen uit te nodigen.
Ook de leden van het outbreakteam, als onze CRA (coördinerend raadgevend arts) zullen hier aanwezig
zijn. doel van deze bewonersraad is een gedragen bezoekersregeling uit te werken die voor iedereen
haalbaar is. Jullie kunnen jullie kandidaat stellen voor deze bewonersraad via info@sintbarbara.be. De
eerste reactie van elke afdeling zal worden uitgenodigd. Uiteraard geven wij voorrang aan personen welke
in het verleden reeds hebben geëngageerd en geparticipeerd aan onze gebruikersraden. Deze vergadering
zal doorgaan in alle veiligheid richtlijnen zullen in verdere communicatie met de deelnemers worden
meegegeven.
Gelieve in jullie mail jullie contactgegevens (mailadres en telefoonnummer) en relatie tot de bewoner
mee te geven. Wij zullen met elke deelnemer persoonlijk contact nemen met richtlijnen om deze
vergadering veilig te laten verlopen.
Tot deze nieuwe regeling is uitgewerkt blijft onze huidige bezoekersregeling van kracht.
Wij wensen jullie nogmaals te bedanken voor het begrip in deze moeilijke periode.
Vriendelijke groeten
Joost Heremans
Algemeen directeur
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