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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIELEDEN 

TOERMALIEN EN MANDANA 

 
Genk, 14 maart 2022 

 

Beste bewoners en familieleden van Mandana en Toermalien, 

 

Anders dan in 2020 kunnen we haast dag op dag 2 jaar later de Covid-maatregelen verder 

versoepelen.   Het klinkt misschien wat vreemd zeker nu er bij regelmaat besmettingen zijn in 

de woongroepen.  We stellen echter vast dat de symptomen eerder mild zijn en eerder lijken 

op een “gewone” griep waardoor er geen grote risico’s genomen worden door het samenleven 

wat te normaliseren.  We rekenen er op dat de bezoekers hun verantwoordelijkheid nemen en 

hun bezoek uitstellen als zij zich niet kiplekker voelen… Met ingang vanaf 14 maart wijzigen de 

afspraken als volgt: 

MONDMASKERS 

De medewerkers en vrijwilligers van het ZOG dragen vanaf 14 maart terug een chirurgisch 

neusmondmasker.  Indien er besmettingen zijn in een woongroep dragen zij een FFP2 masker.  

De medewerkers kunnen ook zelf er voor opteren om steeds een FFP2 masker te dragen.   

Tijdens de persoonlijke zorgmomenten of tijdens activiteiten in huis kunnen de bewoners een 

chirurgisch mondmasker dragen zo zij dit wensen.   

Het bezoek kan terug plaats vinden in de woongroep.  Bezoekers dragen tijdens de volledige 

bezoektijd een chirurgisch mondmasker, ook op de kamer van de bewoner!  Bezoekers krijgen 

bij het binnenkomen van de woongroep een nieuw chirurgisch neusmondmasker en we vragen 

hen uitdrukkelijk dit op te houden tijdens het bezoek. 

In de buitenlucht mag het neusmondmasker uit. 

WOONGROEP OVERSTIJGENDE ACTIVITEITEN 

Vanaf 14 maart kunnen de muzieknamiddagen en andere woongroep overstijgende 

activiteiten weer plaats vinden.  Familie en bezoekers kunnen deze activiteiten bijwonen maar 

moeten wel hun neusmondmasker aanhouden. 

BEZOEK 

Bezoek kan op de kamer van de bewoner én in de gemeenschappelijke ruimten.  Het bezoek 

is vrij en kinderen zijn ook welkom. 

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

- je koorts hebt, verkoudheid bent, diarree hebt,,… kortom symptomen van eender 

welke ziekte die je kan overdragen op de bewoners; 

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 

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

minimum 7 dagen niet op bezoek komen. 

 

GRAND KAFFEE 

Binnen het Grand Kaffee gelden de horeca-maatregelen.  Je kan er ook terug familiefeestjes 

organiseren. 

UITSTAPJES 

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

familiebezoeken afleggen, tenzij een woongroep in quarantaine is.   

 

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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