Meerhout, 18 maart 2020
Update corona maatregelen

Beste cliënten, beste families,

Zoals u in de media reeds vernomen zal hebben, worden de maatregelen rond corona
momenteel flink verstrengd. Vanuit het VAPH kregen we bijkomende specifieke richtlijnen
voor onze sector. We lichten deze hieronder kort toe:
Op onze website www.volderke.com vind je ook nog steeds een aparte pagina corona: daar
hebben we linken naar de verschillende websites van overheden toegevoegd voor meer detail
info, evenals onze eigen corona updates zoals deze. We zullen deze niet telkens naar iedereen
per post versturen, aangezien de maatregelen in sneltempo wijzigen en we onze beschikbare
mensen op de sociale dienst maximaal willen inzetten om intern mee het nodige te regelen.
Recente info en beslissingen (de annuleringen werden al telefonisch meegedeeld aan
betrokkenen) zetten we kort op een rijtje: nieuwe maatregelen staan in kleur:
-

-

-

-

-

Alle voorziene kortverblijf en alle dagactiviteiten worden tot en met 19 april
geannuleerd
Er is tot op heden nog geen enkele vastgestelde of bevestigde besmetting bij bewoners
of medewerkers. De overheid behoudt de testcapaciteit voor om ernstig zieken te
kunnen blijven testen, maar is op de hoogte van de kwetsbaarheid van onze bewoners
en cliënten.
Bij risico’s of mogelijke besmettingen gaan we in overeenstemming met de richtlijnen
van de overheid en in overleg met artsen onmiddellijk over tot de nodige preventieve
maatregelen (bv. preventief thuis houden van medewerkers, isoleren bewoners)
Mobiele begeleidingen waar er een hoog risico is op besmetting (terugkeer uit
risicogebied) of waar er een besmetting is vastgesteld, worden tijdelijk opgeschort. We
rekenen hierbij op open en eerlijke communicatie indien dit in jullie thuissituatie het
geval is!
Vanaf 18/3 dienen ALLE mobiele begeleidingen waarbij er fysiek contact is of dichte
nabijheid geannuleerd te worden. Onze sociale dienst is op het moment van dit
schrijven bezig om de betrokken mensen hier telefonisch van op de hoogte te stellen.
We mogen enkel zeer beperkte uitzondering maken waar het fysisch welzijn van de
persoon met een beperking anders niet meer kan verzekerd worden.
Het is noodzakelijk dat we in geval van schaarste aan medewerkers overgaan tot
prioritering van de inzet van onze beschikbare medewerkers. Dit zal conform de
richtlijnen van de overheid gebeuren op basis van
o Noodzakelijke zorg voor onze residentiële werking blijven verzekeren
o Afweging van de dringendheid van zorg die gevraagd wordt

-

o Beschikbaarheid van medewerkers
Alle bezoek in de residentiele werkingen wordt nu uitdrukkelijk verboden(enkel uitzonderingen voor
palliatieve situaties mogelijk mits uitgebreide hygiënemaatregelen.

We beseffen dat deze boodschap voor niemand prettig nieuws is, maar in het belang van uw gezondheid, in
het belang van de gezondheid van onze medewerkers en om de minimale zorg voor onze residentiele
bewoners te kunnen blijven verzekeren zijn deze maatregelen noodzakelijk.
Telefonisch kunnen jullie ons wel blijven bereiken indien dit nodig is.

We danken jullie voor de talrijke “hart onder de riem” berichten. We blijven hopen dat we dankzij deze
gezamenlijke inspanningen in de nabije toekomst onze hulpverlening opnieuw kunnen opstarten, maar nu
dient ieders gezondheid prioriteit te krijgen.

Met vriendelijke groeten,

Marie De Pooter en Wim Verbist

