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COVID-19
Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste familie
Graag hierbij even wat nieuws van Home Sint-Jozef.
Voorlopig is de situatie nog steeds onder controle. Dit wil zeggen dat er geen bewoners meer
in afzondering zijn en dat er geen nieuwe afwezige medewerkers zijn.
Gisterenmorgen hebben we aangepaste richtlijnen gekregen van de overheid. Daarin werd
een nieuwe aanpak bevolen voor medewerkers die enerzijds geen symptomen hebben en niet
in nauw contact zijn geweest met mensen met COVID-19 en die anderzijds (nog) niet getest
zijn. Deze medewerkers moeten hun verzorging uitvoeren mits extra bescherming t.t.z.
masker, schort en gezichtsbescherming. Wij overleggen met onze CRA om deze
medewerkers zo snel mogelijk te testen zodat ze op een normale manier kunnen werken.
Deze situatie is van toepassing voor onder meer medewerkers die na langdurige afwezigheid
terug aan het werk gaan.
Deze week gaat Proximus werken uitvoeren op de Grotesteenweg, de Walemstraat en de
Driekoningenstraat. Daardoor zou het kunnen dat we iets minder makkelijk te bereiken zijn
(ifv het ophalen of afleveren van bvb. de was of andere zaken). Deze werken kunnen een
week tot anderhalve week duren. De toegang zou echter verzekerd worden.
Deze corona-periode is voor niemand evident. We zouden niet liever hebben dat we u allen
op bezoek zien komen. Maar voorlopig kan dit nog niet. Ik heb vernomen dat er een
werkgroep gestart is om hierover de mogelijkheden te onderzoeken. Zodra we meer weten
zal ik u ook informeren. U kan steeds met het woonleefteam afspreken voor een skypemoment of voor andere vormen van contact. Heeft u vragen daarover of over andere
aangelegenheden, aarzel niet om ons te contacteren.
U kan steeds telefonisch contact nemen of via 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.
Hou de moed er in.
Luc De Wulf
algemeen directeur
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