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Corona nieuwsbrief10 februari 2021
Beste bewoner, medewerker, familie
Beste betrokkene
Het Corona Virus circuleert vandaag 1 jaar in ons land, het heeft ons het voorbije jaar zowel fysiek als
mentaal zwaar getroffen. Covid-19 weegt, ook nog in 2021. 2020 Is een heftig jaar geweest waar veel
gevraagd werd van bewoners, personeel en familie. Maar het is dankzij jullie allemaal, dat we staan waar
we vandaag staan. We zijn nu bijna 4 maanden Covid-vrij en daar hebben we allemaal samen voor gezorgd.
WZC Sint-Barbara is als 1 van de eerste huizen kunnen starten met vaccineren, al onze bewoners hebben
op donderdag 28 januari hun tweede vaccin gekregen en onze personeelsleden worden op 12 februari voor
de tweede keer gevaccineerd. 10 Dagen na dit vaccinatiemoment zou het vaccin ten volle moeten werken
en zouden zowel bewoners als personeel beschermd moeten zijn.
Onder bewoners halen wij een vaccinatiegraad van bijna 98%, onder personeel van bijna 93%. Een aantal
onder hen mochten niet gevaccineerd worden omwille van medische redenen of zwangerschap. Ik wil dan
ook iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan dit vaccinatieproces. Hier in WZC SintBarbara zijn er meer dan 600 vaccins toegediend! Nogmaals dank aan iedereen die ons hierbij heeft
geholpen, met speciale dank aan Drs Vernooij, Van Opstal, Nuyens en De Loore, voor het zichzelf vrijmaken
tijdens onze vaccinatiemomenten.
Nu kunnen we toch met een geruster hart naar de toekomst kijken en bekijken welke maatregelen we
kunnen aanpassen. We verwachten hier in de loop van februari communicatie over van de overheid.
Tot dat moment blijft de huidige bezoekregeling van kracht. Echter door onze vorderende bouwwerken
aan onze cafetaria zijn we genoodzaakt enkele kleine aanpassingen te doen.
Vanaf maandag 15 februari zal er geen bezoek meer mogelijk zijn in onze cafetaria en babbelbox.
Er zal een andere bezoekersruimte worden ingericht, links naast de hoofdingang. (huidige babbelbox). In
deze ruimte zal er onder veilige omstandigheden bezoek kunnen plaatsvinden.


Op dinsdag en donderdag zal deze bezoekersruimte geopend zijn, enkel voor bezoek. Consumpties
zullen niet worden aangeboden. Eigen drank mag ook niet worden meegebracht.
 Bezoek kan tussen 13.00 uur en 13.45 uur, 14.00 uur en 14.45 uur en tussen 15.00 uur en 15.45 uur.
 Bezoek is mogelijk voor zowel geregistreerde als niet-geregistreerde mantelzorgers en kan
gereserveerd worden via dienst waar de bewoner verblijft.
Ook bewoners kunnen hier gebruik van maken om een bewoner van een andere afdeling te bezoeken.
Bewoners kunnen hiervoor moment de bezoekersruimte reserveren via hun diensthoofd.
Jullie hebben ongetwijfeld in de media vernomen dat WZC’s bezoekers mogen testen op Covid-19 met
sneltesten. Gezien de huidige stand van zaken: epidemiologische toestand van de gemeente,
vaccinatiegraad van bewoners en personeel, de omvang van ons WZC en de huidige werkdruk, zien wij het
niet mogelijk de testing te organiseren. Indien een van bovenstaande parameters zou wijzigen zullen wij
uiteraard deze maatregel herevalueren.
Voor alle andere bezoekmogelijkheden verwijs ik jullie graag naar onze website waar jullie de huidig
geldende bezoekersregeling kunnen terugvinden.
Voorzichtigheid blijft de boodschap, social-distance, mondmaskers en goede handhygiëne blijven
belangrijk.
Vriendelijke groeten
Joost Heremans
Algemeen directeur
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