
 

 
 

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 

 Genk, 10 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 Mandana. 

Jammer genoeg moeten we jullie meedelen dat gisteren avond een tweede bewoner met een Covid 19-

besmetting is overleden.  Samen met jullie betreuren wij dit overlijden en onze gedachten zijn bij zijn 

familie die in deze moeilijke omstandigheden hun naaste moeten afgeven. Wij wensen hen veel sterkte 

toe. 

Eén bewoner is nog ziek maar stabiel en aan de beterhand.  Drie andere bewoners vertonen enkel 

nog hoestklachten en de drie andere personen met een besmetting hebben nooit klachten gehad.   

Gisteren hebben wij de bewoners van de woongroepen B1 en C1 die de voorbije weken nog negatief 

testten opnieuw getest.  Vanmorgen kregen we bericht dat de 7 personen een negatief testresultaat 

hebben.   Het lijkt er op dat de situatie onder controle is maar we blijven het van dichtbij opvolgen. 

 

De afspraken in woongroep B1 en C1 blijven verder van kracht: 

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

kan er terug beperkt bezoek plaatsvinden in deze woongroepen,  maximaal 2 personen 

gelijktijdig en enkel in de kamer van de bewoner waarbij iedereen een mondmasker draagt. 

- Om te voorkomen dat we de quarantaineperiode onnodig lang zouden moeten verlengen 

testen we de bewoners én de medewerkers die tot nog toe negatief testten 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.  

- De lucht in de kamers wordt regelmatig ontsmet met een ontsmettingsapparaat om zo verdere 

concentraties van het virus te voorkomen. 

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

Nogmaals 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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