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Communicatie Coronavirus –  update maatregelen 08 september 2022  

– Residentie Mosa – Residentie Emeth  
 
 
 
 
Beste bewoner, 
Beste familieleden,  
 
 
  
Na een periode van hogere besmettingscijfers zijn de besmettingen met Covid-19 gedaald naar een 
lager niveau zodat het gebruik van mondmaskers opnieuw versoepeld kan worden. 
 
Concreet betekent dit dat voor bezoekers het mondmasker sterk aangeraden blijft maar niet meer 
verplicht is. 
Afstand houden, een goede hand-, hoest- en nieshygiëne blijven wel nog steeds belangrijke pijlers 
om Covid-besmettingen te voorkomen.  
Als bezoeker blijft u ook thuis bij mogelijke ziektesymptomen of na een hoog risico-contact met een 
besmette persoon. 
De geldende richtlijnen zijn opnieuw aangepast en kunt u terug vinden in bijlage. 
 
In de media is er volop sprake van de ‘Herfstbooster’.  
In overleg met CRA dr. Janssen en het vaccinatiecentrum Hoge Wal te Ertvelde wordt de 
herfstboosterprik voor alle bewoners en medewerkers van het woonzorgcentrum voorzien op 
dinsdag 4 oktober in de namiddag.  
Er zal gevaccineerd worden met het nieuwe aangepaste vaccin dat zowel werkzaam is tegen de 
oorspronkelijke Wuhan-variant als tegen het omikron-variant. 
In de loop van de komende weken zal elke bewoner bevraagd worden of de herfstbooster gewenst 
is.  
Vanuit de Vlaamse Overheid wordt het vaccin sterk aanbevolen voor o.a. 65-plussers, personen met 
een verzwakt afweersysteem en voor zorgverleners. In bijlage vindt u een brief rond de 
boostercampagne vanuit de Vlaamse Overheid. 
 
Mocht u vragen of bemerkingen hebben rond het gewijzigde mondmaskerbeleid of rond de 
herfstbooster kan u steeds terecht bij de hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke 
verpleegkundige.  
  
 
 
Guy Claeys,  
directeur 
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Overzicht van alle geldende afspraken voor bewoners 
en bezoekers WZC Sint-Bernardus – 08 september 
2022. 
 
 
Basismaatregelen die steeds moeten nagevolgd worden bij toegang tot het woonzorgcentrum. 
 

Onderstaande basismaatregelen moeten een buffer vormen tegen verdere verspreiding van het 
coronavirus en bijdragen tot het voorkomen van uitbraken.  
Deze basismaatregelen moeten door zowel bezoekers als externe dienstverleners  (vb. huisarts, 
logopediste, pedicure, kapster, …) nageleefd worden vanaf het betreden van de gebouwen van 
het woonzorgcentrum. 
 

• Goede handhygiëne 
Ontsmet altijd de handen bij het betreden en verlaten van het WZC en bij het 
binnenkomen en verlaten van de kamer van de bewoner. De handontsmetting hangt ter 
beschikking aan de inkom, aan de liften en op de kamers. 
 

• Respecteren van afstandsregels 
De afstand van 1,5 meter afstand bewaren tussen de verschillende personen blijft 
aangeraden. 
 

• Goede ventilatie en verluchting 
De kamerdeur en het raam zijn geopend tijdens het bezoek voor een goede verluchting. 
Ook in de leefruimten, gangen en cafetaria wordt extra geventileerd – er zullen dus 
steeds ramen open staan. 
 

• Dragen van een (chirurgisch) mondmasker blijft sterk aanbevolen maar is niet meer 
algemeen verplicht 
Medewerkers dragen wel verplicht een chirurgisch mondmasker  tijdens zorgcontacten 
met bewoners  waarbij de afstandsregel niet kan gerespecteerd worden. 
 

• Alertheid voor symptomen van Covid-19 
U komt niet op bezoek in het woonzorgcentrum wanneer u symptomen van een 
mogelijke Covid-19 besmetting vertoont (hoest, kortademigheid, pijn in de borst, geur- 
of smaakverlies, koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusloop, keelpijn, hoofdpijn, …..) 
U komt ook niet op bezoek wanneer u in de voorbije 10 dagen een positieve Covid-19 
test aflegde. 
 

Om redenen van een goede verluchting in de kamer en het kunnen bewaren van voldoende 
afstand blijft de maatregel dat u maximaal 2 à 3 bezoekers kan ontvangen in de kamer  
aanbevolen.  
Als alternatief kan u elkaar ontmoeten in de tuin waar de voorzorgsmaatregelen van de corona-
barometer gelden zoals in de brede maatschappij. 
 
Indien u deze voorwaarden niet naleeft kan u aangesproken worden door een medewerker, kan 
bezoek in het WZC geweigerd worden of kunnen de opvolgingsmaatregelen zoals van toepassing 
na een hoogrisico-contact opgestart worden.  
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Basismaatregelen bij het verlaten van het WZC door bewoners. 

 
Bewoners mogen het WZC Sint-Bernardus verlaten mits het respecteren van volgende afspraken: 
 

• na melding en overleg met de hoofdverpleegkundige of de verantwoordelijke 
verpleegkundige 

• handen ontsmetten bij 
o het betreden van het WZC en het binnenkomen in de kamer van de bewoner 
o het verlaten van de kamer van de bewoner en bij het verlaten van het WZC 
o handontsmetting hangt beschikbaar aan de inkom en op de kamer van de bewoner 

• respecteren van de voorzorgsmaatregelen en beschermingsmaatregelen zoals die gelden 
buiten het WZC, conform de nationale bepalingen en de geldende lokale bepalingen. 
 

Bewoners die in testing zijn voor een mogelijke coronabesmetting, mogen het WZC niet verlaten, 
daar hoogrisico-contacten of mogelijke besmette personen de sociale contacten zo veel als 
mogelijk dienen te vermijden. 
Indien u deze voorwaarden niet naleeft kan u aangesproken worden door een medewerker, kan 
het verlaten van het WZC geweigerd worden of kunnen de opvolgingsmaatregelen zoals van 
toepassing na een hoogrisico-contact opgestart worden.  

 
 
Bijkomende maatregelen bij bewoners met een Covid-19 besmetting 
 

Bij bewoners met een Covid-19 besmetting of wanneer er een vermoeden is van een mogelijke 
besmetting (bij symptomen, bij een hoogrisico-contact, ….) worden bijkomende 
voorzorgsmaatregelen genomen. 
 

• Kamer- of leefgroep-isolatie. 
Bij kamer- of leefgroep-isolatie van de bewoner omwille van een vermoeden van een 
Covid-19 besmetting en na een hoogrisico-contact wordt bezoek beperkt tot één vaste 
bezoeker. 
Bij een besmette bewoner wordt bezoek afgeraden maar is een minimaal bezoekrecht 
gegarandeerd, mits het dragen van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen die 
ter beschikking gesteld worden door het WZC (FFP2-mondmasker, overschort en 
handschoenen). Dit gebeurt in overleg met hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke 
verpleegkundige, huisarts en team. 

 
Bij elk vermoeden of vaststelling van een Covid-19 besmetting wordt de betrokken familie (via de 
urgentiepersoon) steeds telefonisch verwittigd door een medewerker van het woonzorgcentrum. 
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Cafetaria- en restaurantaanbod in het WZC 

 
De cafetaria is open op maandag-, woensdag-, vrijdag-  en zondagnamiddag tussen 14u00 en 
16u30. 
Het sociaal restaurant is elke middag open tussen 11u30 en 12u30, aanmelden kan via het 
onthaal of telefonisch via 09/323.92.20, op weekdagen en tijdens de kantooruren. 
 
De  cafetaria en het sociaal restaurant zijn toegankelijk voor bewoners en gebruikers van het 
woonzorgcentrum, eventueel vergezeld van hun bezoekers.  
Ook externe bezoekers zijn welkom. 
 
Toch blijven nog een aantal extra voorzorgsmaatregelen geldig. 
 

• Extra aandacht voor handhygiëne 
Ontsmet uw handen extra bij het binnenkomen van de cafetaria. 
 

• Aantal aanwezigen in de cafetaria beperkt tot 35 personen 
De tafels en stoelen zijn zodanig geschikt dat er tussen de verschillende 
tafelgezelschappen voldoende afstand is en dat u aan tafel onderling voldoende afstand 
kan bewaren.  
De tafelschikking mag niet gewijzigd worden, er mogen geen stoelen bijgezet worden.  
Wanneer alle tafels volzet zijn, dient u te wachten of op een later tijdstip terug te komen. 
 

Het cafetaria-aanbod in de leefgroep en op de kamer blijft behouden. 
Bewoners kunnen hun wensen doorgeven aan de medewerkers, de gevraagde dranken worden 
dan persoonlijk bezorgd aan de bewoner. 
 
 

Bereikbaarheid (hoofd)verpleegkundigen. 
 
De verpleegkundigen en hoofdverpleegkundigen zijn bereikbaar via email en telefoon. 
 

• verantwoordelijke verpleegkundige Residentie Mosa, tel. 09/323.92.26, 
mosa@wzcsintbernardus.be 

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

• verantwoordelijke verpleegkundige Residentie Emeth, tel 09/232.92.25, 
emeth@wzcsintbernardus.be 

• mevr. Sofie Goethals, hoofdverpleegkundige Emeth, tel. 09/323.92.57,  
sofie.goethals@wzcsintbernardus.be 
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