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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIELEDEN 

TOERMALIEN EN MANDANA 

 
Genk, 18 februari 2022 

 

Beste bewoners en familieleden van Mandana en Toermalien, 

 

Vandaag gaat België naar code oranje voor zowel het weer als het Covid beleid…   

 

NOODWEER WAARSCHUWING 

Voor wat betreft het weer hebben wij volgende richtlijnen overgemaakt aan onze 

medewerkers: 

- Deze namiddag gaan bewoners best niet wandelen buiten het terrein tussen 13u en 

19u 

- Deze namiddag vragen we alle bewoners om binnen te blijven tussen 15u en 18u 

Mogen we vragen hiermee rekening te houden voor de planning van jullie bezoek. 

 

COVID 19-AFSPRAKEN 

Vorige week hebben wij de nieuwe afspraken aangekondigd die aanstaande maandag ingaan.  

Langs deze weg willen wij nog eens extra vragen om de 2 fasen (vanaf respectievelijk 21/02 en 

14/03) die wij voorzien zeker ook toe te passen binnen jullie bezoekafspraken. 

Wij krijgen nu al aanvragen om dit weekend grote familiefeesten te organiseren in het Grand 

Kaffee, gelet op onze afspraken kan dit pas terug vanaf 14 maart, wij hebben de medewerkers 

van Sodexo uitdrukkelijk gevraagd om dit zo op te volgen. 

In het Grand Kaffee blijft ook de mondmaskerplicht van toepassing bij verplaatsingen en 

houden we eraan om maximaal met 6 personen samen te zitten.  Ook het CST blijft nodig om 

toegang te hebben tot het Grand Kaffee. 

Het aantal besmettingen in Toermalien en Mandana is beperkt gebleven en dat willen wij ook 

nog zo houden!  Alvast dank voor jullie begrip en medewerking.    

 

4de PRIK 

Een aantal bewoners ontving reeds een uitnodiging voor de 4de prik.  Mogen wij vragen om 

uitnodigingen die toekomen  te bezorgen aan: 

- In Toermalien: aan de medewerkers van het onthaal (inkomhal) 

http://www.zoggenk.be/


 

 
 

Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk WV ●  www.zoggenk.be 
WZC Mandana // stalenstraat 2, 3600 Genk 

WZC Toermalien // welzijnscampus 15, 3600 Genk 

BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIELEDEN 

TOERMALIEN EN MANDANA 

 
- In Mandana: aan de medewerkers van de administratie (huisje Fresia-1) of aan het 

diensthoofd 

Onze medewerkers van het onthaal en de administratie zullen het vaccinatiecentrum 

verwittigen en intern nemen we de organisatie op om deze 4de prik te plaatsen. 

 

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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