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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.
De bewoners die we in isolatie geplaatst hadden zijn bijna allemaal terug uit quarantaine.
Ook enkele medewerkers zijn terug op post. Dit is goed nieuws.
Bijkomend is er nog steeds geen besmetting met het Coronavirus vastgesteld bij
bewoners van ons woonzorgcentrum. Enkele bewoners zijn ondertussen getest en alle
resultaten zijn momenteel negatief.
Tevens heeft de overheid ons geselecteerd om alle bewoners en medewerkers te testen
op COVID-19. Wij zijn geselecteerd op basis van de cijfers van vorige week. Toen
hadden we nog verschillende bewoners in quarantaine weliswaar met milde klachten
maar zonder dat we die konden laten testen. Ook waren op dat moment enkele
medewerkers afwezig wegens klachten gerelateerd aan COVID-19. Ook deze
medewerkers zijn terug omdat ze al enkele dagen klachtenvrij zijn. Zij werken nu
steeds met een masker op en dit gedurende 14 dagen.
De bedoeling van de huidige testing is om zicht te krijgen op de verspreiding van het
virus ook bij personen die geen klachten vertonen. Tot op heden hebben we de testkits
nog niet ontvangen. Wij weten dus ook nog niet binnen welke termijn de testen moeten
afgenomen worden en wanneer we resultaten zullen kennen. Ook weten we nog niet
hoe er zal gecommuniceerd worden over de resultaten en wat de mogelijke
consequenties zijn. Ik bericht u onmiddellijk over de planning zodra we ze kennen.
Ik besef, beste familie, dat er soms verwarring kan ontstaan door de diverse
berichtgeving. Maar niet alle berichtgeving stemt overeen met de werkelijkheid of is
niet altijd op ons van toepassing. Wij proberen u zoveel mogelijk relevante informatie
te geven over de situatie hier bij ons en die is momenteel rustig en onder conrtole.
Maar hebt u ondertussen nog dringende vragen of bent u ongerust, dan kan u
telefonisch terecht bij Mevrouw Van Bauwel op het nummer 03/287.39.05 of u kan ook
mij altijd bellen of mailen. Voor niet-dringende vragen kan u mailen naar corona@hsjberchem.be. Wij communiceren zelf rechtstreeks naar de familie indien de toestand
van de bewoner die vereist.
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Mogen we evenwel vragen zoveel mogelijk via mail te werken om op die manier onze
medewerkers toe te laten zich bezig te houden met het welzijn van de bewoners.
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. U ontvangt bericht van zodra
er zich veranderingen voordoen in de situatie.
Met vriendelijke groet

Luc De Wulf,
algemeen directeur
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