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COVID-19
Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste familie
Met dit schrijven willen we u op de hoogte brengen van de toestand binnen Home Sint-Jozef.
Momenteel zijn er verschillende bewoners in quarantaine gezet. We isoleren onze bewoners
vrij snel om zo de risico’s tot een minimum te beperken. Vanaf dinsdag 31 maart kunnen we
de bewoners ook laten testen indien er symptomen optreden bij bewoners die ofwel plots ziek
worden en klachten vertonen gerelateerd aan COVID-19 ofwel waarvan de klachten snel
verergeren.
Momenteel is er geen besmetting met het Coronavirus vastgesteld bij bewoners van
ons woonzorgcentrum. Indien iemand positief zou testen zal de familie van de bewoner
persoonlijk op de hoogte gebracht worden.
Het WZC voert strikt de maatregelen uit zoals bepaald door het Agentschap Zorg en
Gezondheid. De coördinatie is in handen van het corona-outbreakteam dat bestaat uit
Mevrouw Nele Van Bauwel (zorgcoördinator), Dr. Peeters (CRA) en mezelf.
We begrijpen dat er veel van u en onze medewerkers gevraagd wordt en dat u hierbij
vragen kan hebben of dat een besmetting aanleiding kan geven tot ongerustheid. We
doen er alles aan om een besmetting te voorkomen. Hebt u nog dringende vragen, dan
kan u telefonisch terecht bij Mevrouw Van Bauwel op het nummer 03/287.39.05. Voor
niet-dringende vragen kan u mailen naar corona@hsj-berchem.be.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. U ontvangt bericht van zodra
er zich veranderingen voordoen in de situatie.
Met vriendelijke groeten

Luc De Wulf, algemeen directeur
PS Mogen we vragen zich STRIKT aan de afspraken te houden met betrekking tot
het ophalen en brengen van de was. Zonder afspraak kan dit NIET plaatsvinden.
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