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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIELEDEN 

TOERMALIEN EN MANDANA 

 
Genk, 14 juli 2022 

 

Beste bewoners en familieleden van Mandana en Toermalien, 

 

Gisteren, woensdag 13 juli 2022 kwam het outbreakteam samen om de Covid-maatregelen te 

evalueren.  We stellen immers vast dat het aantal besmettingen in de omgeving blijft toenemen 

en dat we jammer genoeg ook in Toermalien reeds een uitbraak kennen in enkele 

woongroepen. De symptomen bij de bewoners zijn milder.  Hieronder geven we aan welke 

maatregelen we nemen in deze woongroep en bij mogelijke toekomstige uitbraken in de 

woongroepen. 

In de eerste plaats trachten we de bewoners en familieleden op de hoogte te brengen van 

eventuele besmettingen in de woongroep.  Bewoners worden aangesproken door de 

medewerkers, familieleden en mantelzorgers worden per mail en/of telefonisch op de hoogte 

gebracht door de medewerkers van de woongroep.  Aan de deur van de woongroep wordt 

een waarschuwingsbericht uitgehangen. 

Als een bewoner met symptomen positief test met een sneltest zal deze persoon gedurende 7 

dagen in kamerisolatie blijven.  Bezoek kan blijven plaats vinden op de kamer van deze 

bewoner maar de bezoekers dragen een FFP2-mondmasker en een schort die zij in de 

woongroep ter beschikking krijgen.  Bezoekers houden afstand en vermijden knuffelcontacten. 

Na het bezoek wassen en ontsmetten zij hun handen grondig.  Medewerkers dragen een FFP2 

mondmasker tijdens nauwe contacten met bewoners met een besmetting, wanneer afstand 

kan gehouden worden kunnen zij een chirurgisch mondmasker dragen. 

Indien er meerdere bewoners in een woongroep positief testen of wanneer kamerisolatie voor 

bewoners niet mogelijk is, kan de directie in overleg met het diensthoofd een 

woongroepquarantaine instellen.  Alle bewoners blijven dan gedurende 7 dagen in quarantaine 

in de woongroep.  Bezoek kan blijven plaats vinden in de woongroep maar de bezoekers 

dragen een FFP2-mondmasker en een schort die zij in de woongroep ter beschikking krijgen.  

Bezoekers houden afstand en vermijden knuffelcontacten. Na het bezoek ontsmetten zij hun 

handen grondig.  Medewerkers dragen een FFP2-mondmasker tijdens hun volledige werkpost. 

WOONGROEP OVERSTIJGENDE ACTIVITEITEN 

Alle activiteiten blijven toegelaten, met uitzondering voor bewoners met een ernstigere ziekte 

(buikgriep, griep, Covid, …). Zij kunnen niet deelnemen aan woongroep overstijgende 

activiteiten.  Als een woongroepquarantaine van toepassing is kunnen 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. 

http://www.zoggenk.be/
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Familieleden kunnen de activiteiten bijwonen voor zover zij geen symptomen hebben van een 

ernstige besmettelijke ziekte (buikgriep, griep, Covid,…) 

 

 

UITSTAPJES 

Een woonzorgcentrum is een open huis, bewoners kunnen dus nog altijd uitstapjes maken en 

familiebezoeken afleggen, tenzij een woongroep in quarantaine is.   

 

Dank aan onze medewerkers voor hun inspanningen om het veilig te houden en voor telkens 

weer gepast te reageren bij mogelijke besmettingen.  We beseffen maar al te goed dat werken 

met een FFP2 mondmasker tijdens de warme zomerdagen extra belastend is willen dan ook 

onze appreciatie uitdrukken voor de goede opvolging van deze afspraken. 

Dank ook aan jullie, bewoners en familieleden, voor jullie begrip en voor het samen met ons 

opvolgen van de afspraken.  Alleen zo komen we samen goed de zomer door… 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het Outbreakteam ZOG wv 

 

Ria Grondelaers,   Jos Aben,   Ingrid Dreessen, 

voorzitter    algemeen directeur  directeur Zorg 

 

dr. Johan Jespers,       dr. Lieve Vinck,  

CRA          CRA  

 

Linda Menten,        Herwig Peeters, 

kwaliteitscoördinator       preventieadviseur 
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