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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIE wzc MANDANA en wzc TOERMALIEN 

Covid 19 

 

Genk, 21 januari 2021 

 

Beste bewoners, 

Beste families, 

21 januari 2021  V-day! 
 

Op facebook konden jullie zien dat gisterennamiddag de eerste bewoner van het ZOG werd 

gevaccineerd.  Mevr. Stinckens, 100 j. mocht het vaccin ontvangen van dr. Jespers, CRA in 

Toermalien.   

 

Vanmorgen om 5u waren onze verpleegkundigen samen met de CRA’s gestart met het 

voorbereiden van de vaccins van alle bewoners.  Tijdens de ochtendzorg werden zo goed als 

alle bewoners een eerste maal gevaccineerd.  De eerste stap naar het oude normaal… 

 

Inderdaad, de 1ste stap, we zijn er nog niet.  In de pers konden jullie reeds vernemen dat enkele 

woonzorgcentra in de dagen na de vaccinering een Covid-uitbraak kenden.  We moeten dus 

heel voorzichtig blijven. 

 

We moeten onze mondmaskers correct blijven dragen, onze handen regelmatig ontsmetten 

en afstand blijven respecteren.  We moeten hiervoor op mekaar kunnen en mogen rekenen!   

Laten we mekaar blijven aanspreken als de afspraken niet correct gevolgd worden, zo houden 

we het veilig voor elkaar. 

 

We roepen met nadruk op om jullie bezoeken te beperken in deze periode.  Uitstapjes zijn uit 

den boze.  Een wandeling rond Toermalien of Mandana kan natuurlijk wel nog, maar hou je 

aan de afspraken.   

 

Wij kijken alvast uit naar 11 februari, de 2de VACCINATIEDAG.  Samen gaan we zo de strijd aan 

tegen het Covid 19-virus.  SAMEN THUIS GEVACCINEERD!  

 

Tot slot willen wij al onze medewerkers oprecht danken voor hun inzet.  Vandaag in bijzonder 

voor het vlot verloop van de vaccinaties, knap georganiseerd met toch speciaal een pluim 

voor onze preventieadviseur die dit alles coördineert! 

 

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

Voorzitter         Algemeen Directeur Directeur Zorg  CRA    CRA 
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