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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIELEDEN 

TOERMALIEN EN MANDANA 

 
Genk, 20 mei 2022 

 

Beste bewoners en familieleden van Mandana en Toermalien, 

 

Woensdag 18 mei 2022 kwam het outbreakteam samen om de Covid-maatregelen te 

evalueren.  Op basis van de analyse die het outbreakteam maakte kunnen we vanaf zaterdag 

21 mei 2022 volgende afspraken toepassen: 

MONDMASKERS 

Het is niet langer verplicht een mondmasker te dragen.   

Indien er besmettingen zijn in een woongroep dragen de medewerkers en vrijwilligers een FFP2 

masker, bezoekers vragen we dan een chirurgisch mondmasker te dragen. 

De medewerkers kunnen er ook zelf voor opteren om steeds een mondmasker te dragen, net 

zoals de bewoners een mondmasker kunnen dragen tijdens activiteiten of zorgmomenten zo 

zij dit wensen. 

WOONGROEP OVERSTIJGENDE ACTIVITEITEN 

Alle activiteiten zijn terug toegelaten, met uitzondering voor bewoners met een ernstigere 

ziekte (buikgriep, griep, Covid, …). Zij kunnen niet deelnemen aan woongroep overstijgende 

activiteiten.  Zijn er in een woongroep meer dan 3 bewoners ziek dan kunnen alle bewoners 

van deze woongroep tijdelijk niet deelnemen aan woongroep overstijgende activiteiten. Het 

diensthoofd overlegt met de CRA vanaf wanneer de bewoners terug kunnen deelnemen. 

Familieleden kunnen de activiteiten bijwonen voor zover zij geen symptomen hebben van een 

ernstige besmettelijke ziekte (buikgriep, griep, Covid,…) 

 

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 symptomen hebt 

van een ernstige besmettelijke ziekte (buikgriep, griep, Covid,…) 

 

GRAND KAFFEE 

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

organiseren. 

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, tenzij een woongroep in quarantaine is.   

 

TOT SLOT… 

Na twee jaar laten we het mondmasker af!  Het leven wordt zo weer wat normaler, 

aangenamer,…  misschien wat onwennig in het begin.  Samen met jullie hopen wij dat we het 

voor lange tijd kunnen opbergen. 

Jammer genoeg is Covid nog niet helemaal weg…  Een goede (hand)-hygiëne voorkomt veel.  

Laat ons samen waakzaam blijven, maar laat ons nu in de komende maanden alvast genieten 

van mekaars stralende, zomerse,  lachende gezichten! 

We wensen iedereen alvast een heel fijne zomer.  

 

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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