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BERICHT AAN BEWONERS EN 

FAMILIELEDEN MANDANA 

 Genk, 6 augustus 2021 

 

Beste bewoners en familieleden, 

 

Wij houden eraan jullie verder op de hoogte te houden van de evolutie van de Covid-19 besmettingen 

in wzc Mandana. 

Woongroepen B0, C0, E1 en F1 testten negatief 

Begin deze week hebben wij jullie reeds meegedeeld dat de bewoners van huisjes B0, C0, E1 en F1 

preventief getest werden en allen een negatieve test aflegden. 

Woongroepen A0 en A1 testten negatief 

Gisteren kregen we de melding dat een medewerkster een positieve sneltest aflegde.  Wij hebben de 

bewoners en medewerkers van de woongroepen A0 en A1 waar zij werkzaam was onmiddellijk getest. 

Vanmorgen kregen we bericht dat iedereen negatief testte, ook de medewerkster met de positieve 

sneltest die dus vals-positief was.  Voor ons erg geruststellend nieuws. 

Besmettingen blijven beperkt, één overlijden te betreuren 

De Covid-19 besmettingen in wzc Mandana blijven beperkt tot de twee woongroepen B1 en C1. Er zijn 

negen bewoners en twee medewerkers met een besmetting. Drie personen vertonen geen 

symptomen. Twee personen vertonen hoestklachten. Twee personen, waarvan één reeds palliatief 

verzorgd werd, hebben naast Covid-19 ook andere gezondheidsproblemen. Eén persoon werd 

opgenomen in het ziekenhuis. De bewoners worden verder door de huisarts opgevolgd.  

We betreuren te melden dat één bewoner met een Covid-19 besmetting gisteren kwam te overlijden. 

Wij leven erg mee met de familie en wensen hen veel sterkte toe. 

Tevens ontvingen wij de melding van één van onze medewerkers van huisje B1 dat zij eveneens 

besmet werd met het Covid 19-virus en thuis in quarantaine is. 

Deltavariant 

Uit onderzoek blijkt dat de bewoners van huisjes B1 en C1 besmet zijn met de Deltavariant van het 

Covid 19-virus.   

Extra veiligheidsmaatregelen  

De besmettingen hebben we tot nu toe kunnen beperken tot de twee woongroepen. De medewerkers 

doen er alles aan om het in de woongroepen zo veilig mogelijk te houden. In de woongroepen met 

een besmetting worden de kamers en leefruimten regelmatig gedesinfecteerd met ozon technologie 

om zo concentraties van het virus te voorkomen. 

Afspraken blijven van kracht 

De afspraken die wij gisteren ochtend maakten in het outbreakteam blijven verder van kracht voor de 

woongroepen B1 en C1: 

-  De quarantaineperiode loopt voor huisje C1 en B1 tot en met 17 augustus.   

- Tijdens de quarantaineperiode is er geen bezoek toegestaan in de huisjes C1 en B1. 

http://www.zoggenk.be/


 

 
 

Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk WV ●  www.zoggenk.be 
WZC Mandana // stalenstraat 2, 3600 Genk 

WZC Toermalien // welzijnscampus 15, 3600 Genk 

BERICHT AAN BEWONERS EN 

FAMILIELEDEN MANDANA 

 - Om te voorkomen dat de quarantaineperiode te lang wordt testen we de bewoners die 

negatief testen voortaan 2 keer per week, op maandag en op donderdag. 

- De contacten tussen de bewoners in de woongroep worden zo beperkt mogelijk gehouden.  

Een contactloos beleid voeren in een woongroep is moeilijk aangezien dit voor een aantal 

bewoners moeilijk haalbaar is, vb omwille van doolgedrag.  

Tot slot vragen wij iedereen om alert te blijven en de veiligheidsvoorschriften goed op te volgen. 

 

Alvast dank voor jullie begrip en vertrouwen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jos Aben,        Ingrid Dreessen, 

algemeen directeur       directeur zorg 

Lieve Vinck,        Johan Jespers, 

CRA Mandana        CRA Toermalien 
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