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Gent, 13 oktober 2020 

 

Beste bewoner, 

Beste familieleden, 

 

In opvolging van ons schrijven van gisteren waarin we melding hebben gemaakt van een positief 

geteste medewerker kunnen we al meedelen dat niemand van de geteste bewoners die een 

hoog-risico contact heeft gehad, besmet is het met Covid-19 virus. 

 

Dit stelt ons natuurlijk enigszins gerust. Toch hebben wij gisteren ook de aanvraag verstuurd  naar 

het Agentschap Zorg en Gezondheid om een volledige screening te doen van al onze 

medewerkers en bewoners. We vermoeden dat we hiervoor de toelating zullen krijgen om dit 

volgende week dinsdag 20 oktober uit te voeren.  

 

Eerstdaags verwachten we nog een schrijven van het Agentschap Zorg en Gezondheid met 

nieuwe (verstrengde) maatregelen voor de WZC die momenteel besproken worden in de 

Vlaamse Taskforce groep COVID-19. Zolang hier geen duidelijkheid over is blijft de huidige 

bezoekregeling van kracht tot nader order.  

We blijven aandringen op het volgen van een strikte handhygiëne bij zowel het binnenkomen 

van het WZC als bij het verlaten van de kamer, en dit steeds met open deuren op de kamer met 

permanente bescherming van het mondmasker! Als u zelf ziek bent geweest of een hoog-risico 

contact hebt gehad vragen wij met aandrang op niet op bezoek te komen gedurende de eerste 

2 weken na het verdwijnen van ziektesymptomen of na het risico-contact. Beperkt het bezoek in 

aantal (maximaal 2 op dit moment) en in frequentie tot het strikt noodzakelijke en breng geen 

kinderen mee! Iedere dat dat we Covid-vrjj  kunnen blijven brengt ons dichter bij het moment dat 

er een vaccin voorhanden is en het risico geminimaliseerd kan worden. Dank aan jullie allen om 

hieraan mee te blijven werken! We maken ook graag melding van de APP Coronalert die intussen 

al door meer dan 1.000.000 Belgen in gebruik is genomen. 

 

Met de meeste hoogachting,  

De directie 

 

 

Koen Van Wauwe        Edelhart Valcke 

mailto:administratie@wzc-avondvrede.be

