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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIELEDEN 

TOERMALIEN EN MANDANA 

 Genk, 28 december 2021 

 

Beste bewoners en familieleden van Mandana en Toermalien, 

 

Covid 19 houdt ons allen in zijn greep. 

De Omicron-variant heeft jammer genoeg het ZOG gevonden…  Bij één bewoner werd een besmeting 

vastgesteld na een extern hoog risico-contact.  Het leert ons dat we alert en voorzichtig moeten blijven…  

Vandaar dat wij onderstaande afspraken nog eens onder de aandacht willen brengen: 

 

MONDMASKERS 

Sedert vrijdag 17 december tot en met 16 januari dragen alle medewerkers van het ZOG een FFP2 

mondmasker.  Tijdens de persoonlijke zorgmomenten vragen we dat ook de bewoners een 

chirurgisch mondmasker dragen, tenzij dit echt niet kan.  Aan bezoekers vragen wij om het 

mondmasker gedurende de volledige bezoektijd te dragen.   

 

KINDEREN 

Kinderen onder de 12 jaar zijn tot en met 16 januari niet toegelaten in zowel Mandana als Toermalien. 

 

WOONGROEP OVERSTIJGENDE ACTIVITEITEN 

Zeker tot en met 15 januari zijn woongroep overstijgende activiteiten niet toegelaten.  De 

medewerkers werken zoveel mogelijk binnen één woongroep.  Bij voorkeur niet in twee woongroepen 

op één dag. 

Bezoek is enkel toegestaan op de kamer van de bewoner of in buitenlucht, niet in de 

gemeenschappelijke ruimten. 

 

BEZOEK 

Wij trachten de bezoekafspraken aan te houden omdat we het belangrijk vinden voor de bewoners.  

Indien je symptomen hebt die kunnen wijzen op een Covid-besmetting dan vragen we jullie om niet op 

bezoek te komen.   

Aangezien het risico op besmetting door het Omicron erg groot is willen we jullie vragen binnen de 

familie goede afspraken te maken van wie wanneer op bezoek komt.  We beperken het aantal bezoekers 

per bewoner tot 2 bezoekers per dag.    

Gelet op het grote risico van besmettingen staan wij geen bezoek toe van kinderen onder de 12 jaar 

in de periode van 17 december tot en met 16 januari. 

http://www.zoggenk.be/
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UITSTAPJES 

Een woonzorgcentrum is een open huis, bewoners kunnen dus nog altijd uitstapjes maken en 

familiebezoeken afleggen.  Wees wel erg voorzichtig en draag allemaal, ook bewoners, een  

mondmasker indien afstand een probleem is of als er veel mensen aanwezig zijn.  Wij dringen er op aan 

dat de aanwezigen vooraf een zelftest afnemen zodat we maximaal voorkomen dat bewoners een 

contact hebben met familieleden met een besmetting. 

 

Alleen samen kunnen we zo trachten nieuwe besmettingen in Toermalien of Mandana te voorkomen.  

Jammer genoeg zijn er beperkingen, maar gelukkig zijn er ook nog veel mogelijkheden om gezellig 

samen te zijn.  Laten we het van de positieve kant bekijken en deze dagen samen verder sfeervol beleven. 

Van harte aan jullie allen hele fijne eindejaarsfeesten! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jos Aben, 

algemeen directeur 

http://www.zoggenk.be/

