Meerhout, 12 maart 2020

Beste familieleden,

Naar aanleiding van de recente adviezen van het agentschap zorg en gezondheid die wij
ontvingen van VAPH mbt het inperken van het corona virus informeren we jullie over een
aantal maatregelen die we binnen het Volderke vanaf vandaag 12/3/2020 nemen. De
maatregelen gelden voorlopig tem 19 april.
We zijn ons er heel erg van bewust dat deze maatregelen een stevige impact hebben op het
dagdagelijkse leven van onze bewoners. Het is noodzakelijk om deze maatregelen te treffen.
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Er geldt een algemeen bezoekersverbod met ingang van 12 maart 2020
Toegang is enkel mogelijk door medewerkers, externe medische en paramedische
hulpverleners (artsen, kinesitherapeuten, apotheker, pedicure, kapper, ...), stagiairs,
geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers die instaan voor essentiële zorgtaken. Dit
wil zeggen dat familieleden, vrienden ed niet meer zijn toegelaten in het Volderke tem
19 april.
De directie kan uitzonderingen toestaan op het algemene bezoekersverbod. Dit
gebeurt steeds in overleg met directie. Er wordt een overzicht van deze bezoekers
bijgehouden.
Alle bewoners worden 2 keer per dag getemperatuurd. Ziektesymptomen worden van
kortbij opgevolgd.
Vanaf vandaag worden alle teamvergaderingen uitgesteld tot na de paasvakantie.
Alle activiteiten, georganiseerd door externe partners, waaronder vzw Kreatief, yoga,
ed gaan niet meer door.
Voor het ontbijt zondag: er wordt gewerkt via een raam in het Hoekske, waarbij er
niemand extern binnenkomt. 1 persoon deelt de ontbijten uit aan het raam. Deur van
Hoekske blijft toe.
Alle activiteiten van bewoners die buitenshuis doorgaan (vrijwilligerswerk in
bib/school, muziekacademie, toneelvoorstellingen, zwemmen, marktbezoek,…) mogen
voorlopig niet doorgaan.
Algemene richtlijnen die reeds enkele weken van kracht zijn: goede hand- en
hoesthygiëne worden verder gezet. Er worden heel wat voorzorgsmaatregelen
genomen door onze medewerkers om dit virus binnen het Volderke zo weinig mogelijk
kans te geven.

Opgelet: de gebruikersraad die gepland was op 17 maart, wordt bij deze geannuleerd.
Dit allemaal in functie van het zoveel mogelijk beperken van het risico op een besmetting.

Op dit moment zijn er nog geen besmettingen vastgesteld bij bewoners of medewerkers. Er is geen reden tot
paniek. We doen er alles aan om dit ook zo te houden.
Preventief een aantal maatregelen nemen is noodzakelijk om dit virus zo weinig mogelijk kans te geven.
Als we hier allemaal samen onze schouders zetten, dan verkleinen we het risico.

Deze richtlijnen wijzigen regelmatig. Wij houden jullie op de hoogte. Bij vragen, spreek ons zeker aan.

Vriendelijke groeten,
Marie en Wim

