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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIELEDEN 

TOERMALIEN EN MANDANA 

 Genk, 17 maart 2022 

 

Beste bewoners en familieleden van Mandana en Toermalien, 

 

Nu zo goed als alle preventieve maatregelen om de verspreiding van het Covid-virus te voorkomen zijn 

opgeheven zien we in Limburg terug een stijgend aantal besmettingen.  Het ziektebeeld van personen 

met een besmetting is gelukkig meestal mild.  

Ook in Toermalien en Mandana zien we een stijgend aantal bewoners met een besmetting en 

verschillende woongroepen moesten de voorbije weken om die reden in quarantaine.  Bezoek bleef en 

blijft tijdens deze periode mogelijk in deze woongroepen maar we vragen aan bezoekers om extra 

voorzichtig te zijn. 

Niet alleen bij de bewoners kennen we een groot aantal besmettingen, ook bij onze medewerkers zien 

we een grote toename van het aantal besmettingen met een uitval van deze medewerkers als gevolg.  

We beleven op dit ogenblik de meest kritische toestand in de personeelsbezetting sedert het begin van 

de Corona pandemie.  Sedert 01 januari liepen reeds 100 collega’s een besmetting op waardoor zij 

minimaal 7 dagen afwezig moesten blijven op de werkvloer.  Jullie begrijpen dat dit een enorme druk 

legt op de werking en dat dit heel wat flexibiliteit vraagt van de aanwezige medewerkers om de 

uurroosters ingevuld te krijgen. 

Ondanks de inzet van onze eigen vlinderploeg, de eigen stafmedewerkers, de inzet van interimkrachten, 

van zelfstandig verpleegkundigen blijkt het soms niet mogelijk om alle posten ingevuld te krijgen.  Wij 

verontschuldigen ons er dan ook nadrukkelijk voor dat we ons op sommige momenten moeten 

beperken tot de basiszorg voor de bewoners. 

Samen met jullie hopen wij dat deze situatie zich snel zal voorbij zijn, wij danken jullie alvast voor jullie 

begrip.  Wij danken ook onze medewerkers die er in deze moeilijke omstandigheden alles aan doen om 

het samenleven in de woongroepen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.  Wij waarderen hun 

mateloze inzet ten zeerste! 

Met vriendelijke groeten, 

Het Outbreakteam ZOG wv 
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