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COVID-19
Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste familie
Zoals meegedeeld in ons vorig schrijven hebben we de contactpersoon en de huisarts van
elke bewoner opgebeld om het resultaat van de test op COVID-19 door te geven. Uiteraard
lichten we ook onze bewoners in.
Hierbij geef ik graag de algemene informatie:
•
•
•
•
•
•

Aantal bewoners die positief testen voor COVID-19
Aantal medewerkers die positief testen voor COVID-19
Aantal personen die opgenomen zijn in het ziekenhuis wegens corona
Aantal personen die we toch in afzondering geplaatst hebben met milde klachten
Aantal personen die tot nu toe in het ziekenhuis beland zijn wegens corona
Antal personen die overleden zijn onafhankelijk van het coronavirus

0
0
0
0
0
4

Opgelet: het is een momentopname en sommige testen kunnen ook vals negatief zijn. Dus
mogen de maatregelen niet verminderd worden. We gaan dus door met onze strikte aanpak.
Dit wil zeggen dat we elke bewoner met klachten (hoesten, koorts – zelfs bij lichte verhoging
– of andere klachten met betrekking tot de luchtwegen) in afzondering leggen. Ook onze
medewerkers blijven strikt de regels toepassen. En uiteraard gaan we de bezoekmogelijkheid
vandaag NIET invoeren (zie ook bijlages)
Het zal voor u al een moeilijke tijd geweest zijn. Uw familielid nog steeds niet kunnen
bezoeken, misschien wat informatie missen en zeker nu de berichtgeven nog meer verwarring
zaait.
Hebt u nog vragen, of wil u iets doorgeven om onze communicatie of organisatie nog verder
te verbeteren dan kan u ons steeds telefoneren. Wij proberen ook de recentste informatie
ook op onze website te zetten en u kan altijd mailen naar corona@hsj-berchem.be
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. U ontvangt bericht van zodra er zich
veranderingen voor doen in de situatie.
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