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BERICHT AAN BEWONERS EN 

FAMILIELEDEN TOERMALIEN 

 Genk, 17 september 2021 

 

Beste bewoners en familieleden, 

 

De bewoners en medewerkers van woongroepen Robijn 5 én Robijn 6 werden gisteren 

opnieuw getest. Deze ochtend ontvingen wij de resultaten en we zijn blij dat er geen 

bijkomende bewoners positief testten.   

Jammer genoeg ontvingen we gisteren wel het bericht dat een medewerker van woongroepen 

Saffier 1 en 3 positief testte.  Om deze reden worden de bewoners en medewerkers van deze 

woongroepen vandaag getest omwille van hoog risico contact en moeten we ook hier het 

bezoek even on hold zetten. 

Tijdens het outbreakteam vanmorgen volgende afspraken gemaakt: 

Robijn 5 en 6 

- De quarantaineperiode loopt voor beide woongroepen verder tot en met 21 

september.  In woongroep Robijn 5 verblijven de bewoners met besmetting op hun 

kamer, de andere bewoners kunnen in de woongroep mits zij hun mondmasker dragen.   

In woongroep Robijn 6 kunnen de bewoners in de woongroep verblijven. 

- Tijdens de quarantaineperiode is er geen bezoek toegestaan in de woongroepen Robijn 

5 en Robijn 6. 

- Externe medische zorg is toegestaan mits naleving van de preventieve maatregelen. 

- De bewoners en medewerkers worden aanstaande maandag opnieuw getest.  

Volgende week dinsdag kunnen we dan verdere afspraken maken in het outbreakteam. 

Saffier 1 en 3 

- De quarantaineperiode loopt voor deze bewoners tot en met 21 september.  De 

bewoners kunnen in de woongroep verblijven. 

- Tijdens deze quarantaineperiode is er geen bezoek toegelaten. 

- Externe medische verzorging is toegestaan mits naleving van de preventieve 

maatregelen. 

Het lijkt een moeilijke periode te worden, zeker met het opheffen van preventieve maatregelen 

in de samenleving.  Wij vragen jullie begrip voor de wijzigingen die we jullie telkens moeten 

toesturen.  Het vergt heel wat van de medewerkers en de organisatie om het roer telkens om 

te gooien  en in te springen voor de afwezige collega’s.  We vragen jullie medewerking om bij 

bezoek aan het woonzorgcentrum de veiligheidsmaatregelen correct en stipt op te volgen 

zodat nieuwe besmettingen zoveel mogelijk vermeden worden.     

http://www.zoggenk.be/
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BERICHT AAN BEWONERS EN 
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 Vaccinatie – 3de prik 

Personen met een risico gezondheidsprofiel worden momenteel opgeroepen voor een 3de prik.  

Een aantal bewoners ontvingen hier in Toermalien reeds hun uitnodiging, zij die hun vroegere 

adres behielden ontvangen op dat adres de uitnodiging.  We willen jullie dan ook vragen ons 

deze brief asap te bezorgen aangezien we in afspraak met het vaccinatiecentrum deze 3de 

prikken hier in huis zullen toedienen.  Het vaccinatiecentrum bezorgt ons de nodige vaccins. 

Tot hier de update van de Covid-perikelen. 

Alvast dank voor jullie begrip en vertrouwen.   

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jos Aben,        dr. Johan Jespers, 

algemeen directeur       CRA 
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