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Genk, 26 oktober 2020 

 

Beste bewoners en families van wzc Mandana, 

 

Het aantal Covid 19-besmettingen blijft toenemen.  We stellen dit ook hier in huis vast.  De 

voorbije week kregen we 9 meldingen van bezoekers van onze bewoners dat zij positief getest 

hadden op Covid 19 en de dagen voordien nog op bezoek waren geweest.  Op basis van hun 

informatie over het bezoek hebben we een inschatting gemaakt van het risico op besmetting 

van de bewoner en in functie daarvan de bewoners getest. 

Jammer genoeg hebben we vastgesteld dat het virus terug actief is geraakt in Toermalien, in 

woongroep Amethist 4.  De bewoners en medewerkers van woongroep Amethist 4 werden 

vorige vrijdag allemaal getest na de melding van een bezoeker dat hij positief getest werd en 

enkele dagen voorheen nog een bezoek bracht aan zijn ouder.    Drie bewoners testten positief 

en werden verhuisd naar de Covid woongroep.  Aanstaande woensdag worden de bewoners 

een tweede maal getest.  Wij hebben het bezoek aan Amethist 4 tijdelijk opgeschort tot de 

uitslag van deze 2de test gekend is. 

Omdat besmetting van buiten uit het grootste risico inhoudt voor onze bewoners zien wij ons 

genoodzaakt de nodige maatregelen te treffen zowel voor de bezoekregeling als voor externe 

zorgverstrekkers en onderhoudsfirma’s.  Hierover volgen nog verdere richtlijnen. 

TOEGANG TOT wzc MANDANA 

wzc Mandana zal enkel toegankelijk blijven via het poortje tussen huisjes E en F aan de 

Eeuwfeestlaan.   

BEZOEK 

Elke bewoner kan nog steeds 4 geregistreerde bezoekers hebben (hierop wordt enkel een 

uitzondering gemaakt indien er, naast de eigen partner, meer dan 3 eigen kinderen zijn).  We 

beperken het aantal dagelijkse bezoeken tot 1 geregistreerde bezoeker per bewoner per 

dag tijdens de bezoekuren  van 14u tot 17u (NIET op zondag). 

Bewoners mogen ook bij elkaar op bezoek, zij volgen dezelfde afspraken.  Zij maken dan ook 

deel uit van mekaars geregistreerde bezoekers.  

REGISTRATIE BEZOEK 

Bezoekers registreren zich vooraf via de app CUBIGO of telefonisch via het onthaal.  Aan 

de ingang van de woongroep zal een controle van de registratie van de bezoekers plaatsvinden 
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en wordt er toegezien op het correct dragen van het chirurgisch neusmondmasker en het 

ontsmetten van de handen.    

BEZOEK OP DE KAMER 

Het bezoek vindt plaats op de kamer.  Zowel bezoeker als bewoner dragen een 

mondmasker (bewoner draagt een stoffen mondmasker).  Het is de verantwoordelijkheid van 

de bezoeker dat er voldoende afstand wordt gehouden en dat het mondmasker steeds 

gedragen blijft.  Best zet ieder zich aan één zijde van het bed, of tafel zodat 1,5 meter afstand 

bewaard blijft.  Indien mogelijk zet u het raam open zodat er voldoende verluchting is in de 

kamer. Wat u aanraakt, ontsmet u voor u de woongroep verlaat.  Zo beperken wij hoog-risico-

contacten en vermijden we dat bewoners en medewerkers onnodig moeten getest worden.  

DIGITAAL BEZOEK 

Digitaal bezoeken kan ook nog altijd!  Elke woongroep beschikt over een tablet waardoor 

communicatie via digitale weg mogelijk is.   

WANDELEN 

Wandelen blijven we aanmoedigen, de buitenlucht doet immers goed.  Beperk de wandelingen 

tot de naaste omgeving van Mandana en draag ook tijdens de wandeling een mondmasker. 

OPGELET 

Ben je verkouden, heb je last van keelpijn, buikloop, koorts,… kom dan even NIET op 

bezoek maar raadpleeg je huisarts.   

Samen dragen we zorg voor mekaars veiligheid.   Door goed alle afspraken op te volgen, door 

goed voor mekaar te zorgen,  houden we Toermalien open voor bezoek.  Zo kunnen we onze 

missie samen blijven realiseren:  Samen Thuis, samen met een hart voor ZO(R)G! 

 

Ria Grondelaers,   Jos Aben,  Ingrid Dreessen, Lieve Vinck,, 

Voorzitter   Algemeen Directeur Directeur Zorg  Coördinerend Arts 
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