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Beste bewoner,

Herselt, 4 januari 2021

Beste familielid,
Zoals jullie misschien reeds hebben vernomen, zal ons woonzorgcentrum als eerste WZC in
Vlaanderen gevaccineerd worden tegen het Covid-19 virus. Wij zijn uiteraard super verheugd met
deze primeur. Dit nieuws geeft ons moed, perspectief, hoop en geeft ons uitzicht op het einde van
een lange tunnel.
De vaccins zullen ons worden toegeleverd op woensdag 6 januari 2021, op donderdag 7 januari
vanaf 11.15 uur zullen deze worden toegediend. Het toedienen van zal gebeuren door 8
vaccinatieteams die bestaan uit onze hoofverpleegkundigen en hun adjuncten. Deze teams zullen
onder toezicht van 3 artsen werken, welke aanwezig zullen zijn op de afdelingen.
Deze vaccins zullen ons enkel worden toegeleverd indien ons WZC Corona vrij is én blijft. Om zo
weinig mogelijk risico te lopen willen wij volgende afspraak maken, zoals in “de koers” een laatste
rechte lijn zonder publiek. Concreet wil dit zeggen dat alle bezoek van dinsdag 5 januari tem
donderdag 7 januari wordt opgeschort. Hierop wordt slechts één uitzondering gemaakt: ingeval een
bewoner terminaal is / wordt, blijven de naasten welkom.
Hoe zal de vaccinatiedag eruit zien?
Na de ochtendzorg en ontbijt kunnen al onze bewoners rustig op hun kamer verblijven. Onze
diensthoofden en hun adjuncten zullen omstreeks 11.00 uur een opleiding krijgen van Dr. Vernooij
betreffende het vaccinatieproces.
Circa 11.15 uur zal er concreet gestart worden met het toedienen van de vaccins op alle afdelingen.
Wij willen dan ook uitdrukkelijk vragen dat iedereen in zijn kamer of assistentiewoning verblijft tot
na de toediening van het vaccin. Indien U niet aanwezig bent tijdens het vaccinatiemoment kan u
voorlopig geen vaccin krijgen en zal u moeten wachten tot het vaccinatiemoment van de
medewerkers. Tijdstip hiervoor is nog niet geweten.
Wij hebben ervoor gezorgd dat er personeel op alle gangen en afdelingen aanwezig is om een oogje
in het zeil te houden. Indien er reactie op het vaccin zou zijn kan onmiddellijk de arts geroepen
worden, welke bijstand zal verlenen.
Na 21 dagen zal er een tweede vaccinatiemoment volgen en in de loop van februari kunnen
waarschijnlijk onze medewerkers worden gevaccineerd. Dit zal ons dan uiteraard nog meer
perspectieven bieden. Daarom zal na dit vaccinatiemoment onze huidige bezoekregeling van kracht
blijven, immers ben je de eerste dagen na toediening nog niet immuun en lopen onze medewerkers
nog steeds risico.
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