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Communicatie Coronavirus – update 03 april 2020 
Deze communicatie vervangt alle voorgaande berichtgevingen. 
Overzicht van alle geldende maatregelen (wijziging in afspraken rond pakjesdienst). 
 
 
Beste familieleden,  
 
Een week verder ‘in quarantaine’. Elke dag geven de medewerkers het beste van zichzelf. Er wordt 
veel van hen gevraagd, maar ze werken met hart en ziel. 
 
Onze medewerkers nemen standaard een aantal maatregelen. Bij het begin van hun dienst nemen zij 
hun lichaamstemperatuur, bij een verhoging mogen zij niet starten met werken. Zij dragen bij elk 
contact van minder dan 1,5 meter een stoffen mondmasker. Handen worden veelvuldig ontsmet en 
handschoenen worden gebruikt waar nodig. 
 
Er is geen contact tussen bewoners van verschillende leefgroepen om mogelijke verspreiding van het 
coronavirus te vermijden. Dit betekent dat niet alleen de zorgkundigen en verpleegkundigen werken 
in vaste leefgroepen, ook animatie, ergo en kine wordt gegeven in de leefgroep. Wanneer een 
bewoner toch de leefgroep verlaat zorgen de medewerkers ervoor dat er geen contact is met 
bewoners uit een andere leefgroep.  
Wij trachten ook de afstand van 1,5 meter tussen bewoners onderling te respecteren. In de 
leefruimte zijn tafels bijgeplaatst zodat de bewoners op een veilige afstand van elkaar toch kunnen 
samen eten. 
 
Nu het mooie lenteweer voor de deur staat zijn alle terrassen in gereedheid gebracht zodat de 
bewoners kunnen genieten van de lentezon. Ook hier wordt de scheiding tussen de leefgroepen 
gehanteerd. Elke bewoner kan naar buiten op het terras dat aansluit aan zijn leefgroep. Ook bij de 
buitenactiviteiten trachten wij de afstand van 1,5 meter tussen de verschillende bewoners te 
handhaven. 
 
In de media is veel te horen rond het testen van bewoners in een woonzorgcentrum.  
Bij bewoners waarbij we opmerken dat zij een luchtweginfectie doormaken, wordt altijd gekozen om 
die bewoners op hun kamer te verzorgen en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. 
Medewerkers dragen bij het betreden van de kamer dan een chirurgisch masker, handschoenen, een 
beschermende schort en indien nodig een gelaatsscherm of veiligheidsbril. Wij nemen contact met 
de huisarts en vragen of er getest kan worden op het coronavirus.  
Wij nemen ook steeds contact met de familie om dit door te geven. 
Bij 5 bewoners werden de afgelopen week testen afgenomen, zij testten allemaal negatief op het 
coronavirus. 
 
Van het Confiserie Geldof hebben we een grote lading cuberdons, beter gekend als Neuzekes, mogen 
ontvangen waarmee we de bewoners komende dagen kunnen trakteren. 
 
Wij wensen u blijvend aan te moedigen om contact te nemen met de bewoners via een kaartje, een 
telefoontje, een gesprekje via Skype, een raamcontact, … . Zo kan de verbinding met de bewoners 
blijven verder gaan. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Guy Claeys,  
directeur 
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Overzicht van alle geldende afspraken – 03 april 2020. 
 
 
Toegang tot het woonzorgcentrum.  

 
Het algemeen bezoekersverbod blijft gehandhaafd.  
 
Sommige familieleden komen via de tuin of via de straatzijde op afstand wuiven naar hun  
familielid. Dit is een mooi gebaar van contactname. 
 
Sommige gedeelten van onze tuin zijn ook afgesloten en zijn niet toegankelijk voor bezoekers. 
Wij wensen deze te gebruiken om bij mooi weer uw familielid de kans te geven om naar  
buiten te gaan.  
 
We willen er echter op wijzen dat fysiek contact of nabijheid van minder dan 1,5 meter op geen  
enkele wijze mag plaatsvinden. 
Vanuit de overheid is duidelijk gesteld dat een bewoner die op eigen initiatief of op vraag van  
verwanten het woonzorgcentrum verlaten heeft of fysiek contact/nabijheid van minder dan 1,5 m  
gehad heeft per definitie beschouwd wordt als vermoedelijke COVID-19 bewoner waardoor de  
isolatiemaatregelen van toepassing worden van minstens 14 dagen isolatie op de kamer en  
verzorging met overschort, handschoenen, masker en spatbril, hetgeen met zich meebrengt dat we  
dan enkel de kamer betreden voor de meest noodzakelijke zorg. 
 
Bij overtredingen zal niet nagelaten worden om de politie te verwittigen. 
 
 

Gewijzigde afspraken rond was en persoonlijke spullen. 
 
Omwille van het algemeen bezoekersverbod organiseren wij de mogelijkheid om pakketten  
binnen te brengen of op te halen. Voor de praktische haalbaarheid zijn de uren gewijzigd. 
Vanaf maandag 6 april verloopt dit op volgende manier: 

 u kan vuile was komen ophalen via de hoofdingang op: 
- maandag, woensdag en vrijdag in de voormiddag tussen 10u30 en 12 u en in de 

namiddag tussen 14 en 17 u, 
- geef dit de dag voordien, bij voorkeur door per email aan de hoofdverpleegkundige,  
- voor ophaling op maandag, graag dit op vrijdag doorgeven,  
- wij zorgen ervoor dat het pakket met vuile was voor u klaar staat op de door u 

afgesproken dag. 

 u kan propere was en/of persoonlijke pakketten afgeven aan de hoofdingang: 
- elke weekdag, in de voormiddag tussen 10u30 en 12 u en in de namiddag tussen 14 en 

17 u, 
- deze pakketten worden pas na 24 u bij de bewoner bezorgd (op advies van de overheid 

om mogelijke besmetting met het coronavirus te voorkomen), 
- mochten er bederfbare voedingswaren of planten of bloemen tussen zitten, gelieve dit 

te vermelden. 

 een kaartje, een briefje, een tekening, een foto, …  is altijd welkom en kan bezorgd worden 
via onze pakjesdienst, 

 u mag zich aanmelden via de hoofdingang, Assenedestraat 18, Bassevelde (druk op de bel), 
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Cafetaria-aanbod op de leefgroepen. 

 
Samen met Bart, de verantwoordelijk keuken, bieden wij de bewoners de kans om gebruik te 
maken van het cafetaria- aanbod in de leefgroep of op de kamer. Bewoners kunnen hun wensen 
doorgeven aan de medewerkers, de gevraagde dranken worden dan persoonlijk bezorgd aan uw 
familielid. 
 
 

Mogelijkheid van (beeld)communicatie. 
 
We bieden de mogelijkheden om via beeldcommunicatie contact te houden met uw familielid 
via Skype. 

 wij zijn via skype te bereiken op weekdagen van 9u30 – 11u30, op zaterdag van 14u00 – 
16u30 

 graag één dag op voorhand een afspraak maken via e-mail: ergo@wzcsintbernardus.be, op 
zaterdag kan een afspraak gemaakt worden tot 12u00, 

 wij vragen om in de e-mail het gewenste tijdstip van contact door te geven, 

 wij bevestigen het juiste uur waarop u gecontacteerd wordt met uw familielid (op 
weekdagen ’s morgens, op zaterdag voor 14u00).  

 na het maken van de afspraak sturen we jullie de link door naar de correcte leefgroep (het is 
wel belangrijk dat skype al geïnstalleerd is), 

 klik op deze of link of kopieer deze link in uw internetbrowser en dan wordt je automatisch 
doorgestuurd naar Skype en de juiste leefgroep. 

 
 
Extra inzet van medewerkers. 

 
Doordat ook het dagcentrum volledig gesloten is voor gasten worden de medewerkers van het  
dagcentrum ingezet bij de bewoners van het woonzorgcentrum. Zo hebben we de aanwezigheid  
van medewerkers in de namiddag en bij het avondmaal kunnen verhogen. 
 
 

Bereikbaarheid (hoofd)verpleegkundigen. 
 
Om te horen hoe het met uw familielid gaat zijn onze hoofdverpleegkundigen beschikbaar tijdens  
de kantooruren op weekdagen. 

  mevr. Liesbeth Hofman, hoofdverpleegkundige Mosa, tel. 09/323.92.32, 
liesbeth.hofman@wzcsintbernardus.be 

 mevr. Katrien Andries, hoofdverpleegkundige Emeth, tel. 09/323.92.57, 
katrien.andries@wzcsintbernardus.be 

 
Tijdens de avonddienst en tijdens het weekend wensen onze medewerkers hun beschikbare tijd  
optimaal in te zetten voor de verzorging van uw familielid. Graag hadden wij om die reden  
gevraagd om telefonisch contact na de kantooruren en in het weekend te beperken. Wanneer  
het echter dringend is kan u steeds contact opnemen via het gekende telefoonnummer van de  
afdelingen. 
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