BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIES
MANDANA EN TOERMALIEN
Genk, 01 april 2022

Beste bewoners, familieleden, mantelzorgers,
In de ruime samenleving lijkt het Covid 19-virus verdwenen…
De realiteit is jammer genoeg anders. We worden er misschien minder ziek van maar het ontwricht de
werking van voorzieningen, bedrijven,… én voor personen met een zwakke en kwetsbare gezondheid
blijft een Covid-besmetting nog altijd een hoog risico.
In het ZOG stellen we ook vast dat sedert 01 januari reeds 118 bewoners en 120 medewerkers een
besmetting opliepen. We zien dat bij de overgrote meerderheid de symptomen erg mild zijn en van
snel voorbijgaande aard. Vandaar dat wij de situatie nu benaderen zoals we ook een ernstige griepgolf
zouden benaderen. En net zoals bij een ernstige griepgolf kan ook Covid net die aandoening te veel
zijn voor een persoon. Tijdens de voorbije 3 maanden zijn helaas 6 bewoners overleden met een Covidbesmetting, zij hadden reeds een kwetsbaar gezondheidsprofiel.
Ondanks de vele besmettingen blijven we alsnog kiezen voor een zo open mogelijk huis om het wonen
en leven zo aangenaam mogelijk te maken voor de bewoners. Familieleden, mantelzorgers, vrienden,
kunnen maximaal op bezoek komen. Bewoners kunnen genieten van uitstapjes, familiefeestjes… We
rekenen er op dat iedereen zo voorzichtig mogelijk blijft. We moeten samen echter beseffen dat wij
allemaal, medewerkers, bewoners en families, terug meer mensen ontmoeten, met en zonder
mondmasker, op drukke en minder drukke plaatsen…
In het ZOG is het dan ook belangrijk dat wij in Toermalien en Mandana extra waakzaam blijven om het
risico van doorgeven van of oplopen van besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Om deze reden
blijven een aantal maatregelen dan ook erg belangrijk en vragen we jullie deze ook wel echt na te leven:
MONDMASKERS
Alle bezoekers dragen in Toermalien en Mandana steeds een chirurgisch mondmasker.
Bewoners die dat wensen kunnen tijdens de verzorging of tijdens activiteiten een chirurgisch
neusmondmasker dragen.
In de buitenlucht mag het mondmasker af.
HANDHYGIËNE
Nu meer dan ooit blijft handhygiëne belangrijk. We moeten voorkomen dat er zich op onze handen
infectiehaarden ontwikkelen. Het is belangrijk dat je bij het binnenkomen en buitengaan van Toermalien
en Mandana je handen goed ontsmet. Allicht was en ontsmet je je handen ook voordat je de bewoner
helpt bij de maaltijd...
WOONGROEP OVERSTIJGENDE ACTIVITEITEN
Bewoners met een ernstigere ziekte hebben (buikgriep, griep, Covid, …) kunnen niet deelnemen aan
woongroep overstijgende activiteiten. Zijn er in een woongroep meer dan 3 bewoners ziek dan kunnen
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alle bewoners van deze woongroep tijdelijk niet deelnemen aan woongroep overstijgende activiteiten.
Het diensthoofd overlegt met de CRA vanaf wanneer de bewoners terug kunnen deelnemen.
BEZOEK
Net zoals wij in de vorige brief meedeelden is bezoek terug vrij en kan het plaats vinden op de kamer
of in de woongroep. Wij vragen met aandrang dat je je bezoek uitstelt van zodra je symptomen van
hoest, verkoudheid, koorts, … vertoont. De risico’s op overdracht zijn immers te groot! We rekenen op
jullie verantwoordelijkheid hierin.
VRAGEN?
Jullie kunnen met jullie vragen, opmerkingen terecht bij de medewerkers van de woongroepen of bij het
diensthoofd.
TOT SLOT…
Na twee jaar wil iedereen wel een ander plaatje horen… Helaas kunnen we moeder natuur de les niet
spellen en kunnen we enkel haar grillen volgen en samen oplossingen zoeken… Dank alvast voor het
creatief mee zoeken en werken aan de fijne, gezellige en veilige leef-en woonomgeving van de ZOGbewoners en hun families!
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