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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIELEDEN 

TOERMALIEN EN MANDANA 

 
Genk, 11 februari 2022 

 

Beste bewoners en familieleden van Mandana en Toermalien, 

 

België gaat naar code oranje…  We zijn blij dat we ook hier in het huis een aantal preventieve 

Covid-maatregelen kunnen opheffen zodat het samen-leven terug wat leuker wordt! 

MONDMASKERS 

De medewerkers en vrijwilligers van het ZOG en het Grand Kaffee blijven nog het FFP2  

neusmondmasker dragen.  Tijdens de persoonlijke zorgmomenten of tijdens activiteiten in huis 

kunnen de bewoners een chirurgisch mondmasker dragen zo zij dit wensen.   

Bezoekers dragen tijdens de volledige bezoektijd een chirurgisch mondmasker, ook op de 

kamer!  Bezoekers krijgen bij het binnenkomen van de woongroep een nieuw chirurgisch 

neusmondmasker en vragen we dit op te zetten tijdens het bezoek. 

WOONGROEP OVERSTIJGENDE ACTIVITEITEN 

Vanaf 21 februari kunnen woongroep overstijgende activiteiten terug plaats vinden.  We 

voorzien hierin 2 fasen: 

- Fase 1 vanaf 21 februari: 

In fase 1 kunnen rustige groepsoverstijgende activiteiten plaats vinden.  De activiteiten in 

de animatieruimte, kaarten en gezelschapspelen in Parkiet starten terug op.  Ook kienen in 

het zaaltje Grand Kaffee kan weer mits max 4 aan één tafel en voldoende ruimte tussen de 

tafels. 

- Fase 2 vanaf 14 maart 

Vanaf 14 maart kunnen ook de muzieknamiddagen en andere grote activiteiten weer plaats 

vinden in het zaaltje Grand Kaffee of het Trefpunt.  Familie en bezoekers kunnen deze 

activiteiten bijwonen maar moeten wel hun neusmondmasker aanhouden. 

BEZOEK 

Bezoek blijft mogelijk op de kamer van de bewoner, niet in de gemeenschappelijke ruimten.  

Het bezoek is vrij maar we vragen het aantal personen op de kamer te beperken tot max. 4 

bezoekers.  En jawel, kinderen mogen terug op bezoek!!! 

Je kan wel niet op bezoek komen in zowel Toermalien als Mandana als: 

- je die symptomen vertoont, koorts hebben, verkoudheid,…; 

- je positief getest werd, je kan vanaf de staalname of de start van de symptomen 

minimum 10 dagen (duur isolatieperiode en 3 dagen voorzichtigheid) niet op bezoek 

komen;  
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- je, ongeacht je vaccinatiestatus, een hoogrisicocontact had, je wacht dan tot en met 

10 dagen na het hoog-risicocontact om op bezoek te komen; 

 

GRAND KAFFEE 

Binnen het Grand Kaffee gelden vanaf 21 februari de horeca-maatregelen.   

UITSTAPJES 

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

familiebezoeken afleggen, tenzij een woongroep in quarantaine is.  Wees wel erg voorzichtig 

en draag zo nodig allemaal, ook bewoners, een  mondmasker indien afstand een probleem is 

of als er veel mensen aanwezig zijn.   

 

Van harte een dank je wel aan jullie allen voor de wijze waarop we deze Omikrongolf samen 

zijn doorgekomen.  Het aantal besmettingen bleef beperkt en de symptomen waren bij de 

bewoners miniem.  Toch moesten wij de voorbije periode jammer genoeg afscheid nemen van 

één bewoner die overleed ten gevolge de Covid-besmetting.  Wij leven erg mee met de familie. 

Ook bij de medewerkers bleef het aantal besmettingen beheersbaar.  Een aantal van hen zijn 

goed ziek geweest maar gelukkig is zo goed als iedereen weer terug actief.  Dank aan alle 

collega’s die weer solidair voor elkaar in de bres sprongen! Top! 

Wij zijn blij dat het gewone leven terug meer en meer zijn gang kan gaan maar blijven samen 

met jullie waakzaam. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het Outbreakteam ZOG wv 

 

Ria Grondelaers,   Jos Aben,   Ingrid Dreessen, 

voorzitter    algemeen directeur  directeur Zorg 

 

dr. Johan Jespers,       dr. Lieve Vinck,  

CRA          CRA  

 

Linda Menten,        Herwig Peeters, 

kwaliteitscoördinator       preventieadviseur 
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