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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIE wzc MANDANA en wzc TOERMALIEN 

Covid 19 

 

Genk, 02 februari 2021 

 

Beste bewoners, 

Beste families, 

 

 

De voorbije dagen hebben jullie in de pers kunnen vernemen dat het Agentschap Zorg en 

Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap sneltesten ter beschikking stelt van de 

woonzorgcentra om bezoekers te kunnen testen. 

 

Stelselmatig alle bezoekers testen gaan we niet doen.  Het is voor ons niet mogelijk om 

hiervoor verpleegkundigen uit de zorg te trekken om dagelijks deze testen af te nemen.  We 

zullen deze testen enkel inzetten ingeval er urgent ernstige indicaties zouden zijn tot 

verhoogde besmettingsrisico’s.  De directie zal op dat ogenblik de beslissing nemen in overleg 

met de coördinerend artsen, dr. Jespers en dr. Vinck.   

 

We vinden het belangrijker dat bezoekers alert blijven en sowieso niet op bezoek komen als 

zij symptomen ervaren van Covid 19 of indien zij recent in contact kwamen met personen 

besmet met het Covid 19-virus.  Het mondmasker correct dragen, afstand houden en de 

handen goed ontsmetten blijven de basisregels! 

 

Tot 19 februari vragen wij om Toermalien en Mandana niet te bezoeken indien je de voorbije 

14 dagen in het buitenland verbleef of er een bezoek bracht. 

 

11 februari komt in het verschiet!  Blijf volhouden! Zoals aangegeven in onze vorige brief 

op 28/01 bereiden we ons binnen het outbreakteam voor om vanaf 01 maart een aantal 

afspraken te kunnen versoepelen.  Binnen de grenzen die de overheid ons geeft zullen we 

intern het samen-leven wat meer ruimte kunnen geven.  Wij zullen tijdig de nieuwe afspraken 

communiceren. 

 

Alvast dank voor jullie medewerking, jullie inzet.  Houd het veilig voor jezelf, voor je naasten. 

En weet… alles komt goed…. 

 

 

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

Voorzitter         Algemeen Directeur Directeur Zorg  CRA    CRA 
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