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COVID-19
Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste familie
Zoals u reeds vernomen heeft is Home Sint-Jozef geselecteerd voor de grote screening.
Morgen 10 april zal bij elke bewoner een staal worden afgenomen door onze
coördinerend en raadgevend arts Dr. Peeters. Hij zal geassisteerd worden door artsen
van het corona-triagepunt. We zullen morgenvroeg aan alle bewoners een schrijven
meegeven bij het ontbijt met wat uitleg en onze medewerkers zijn ondertussen ook op
de hoogte zodat ze hen verder kunnen begeleiden.
Ook onze medewerkers zullen morgen getest worden. Daarvoor komen artsen en
verpleegkundigen van onze arbeidsgeneeskundige dienst Idewe naar Home Sint-Jozef.
De stalen worden dan zaterdag opgehaald door een externe firma en naar het labo
gebracht.
Het is vandaag nog niet geweten hoe en wanneer de resultaten bekend zullen zijn.
Ook is nog niet geweten welke gevolgen we moeten koppelen aan de resultaten. Maar
ook dan zullen we u dit meedelen eens we het weten.
Aangezien het morgen een drukke dag wordt en we elke medewerker nodig
hebben, moeten we helaas de afspraken rond het skypen en zo meer
afgelasten. Wel kunnen de afspraken rond het brengen en het ophalen van de
was doorgaan zoals afgesproken.
De bedoeling van deze tests is in eerste plaats zicht krijgen op het aantal “besmette”
bewoners en medewerkers die geen klachten vertonen. De medewerkers of bewoners
die reeds getest werden, worden dan ook niet meer getest.
Voor andere dringende vragen of indien u ongerust bent, dan kan u telefonisch terecht
bij Mevrouw Van Bauwel, zorgcoördinator op het nummer 03/287.39.05 of u kan ook
mij altijd bellen of mailen als u vragen heeft over testen. Voor niet-dringende vragen
kan u mailen naar corona@hsj-berchem.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.
Ik begrijp zeer goed dat de Paasdagen het extra moeilijk maken om weinig tot geen
contact te hebben met uw familielid. Maar de strakke timing die we moeten volgen
zorgt er voor dat we geen ander keuze hebben.
Ik wil u bedanken voor de opbeurende mailtjes, kaartjes en geschenkjes en vooral voor
uw medewerking in deze moeilijke tijd.
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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