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BERICHT AAN BEWONERS EN 

FAMILIELEDEN TOERMALIEN 

 Genk, 21 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, jammer genoeg zijn er twee 

personen bijkomend positief getest, één bewoner en één medewerker, beiden van Robijn 5. 

De medewerker was de voorbije dagen eveneens actief op Zonnesteen 5 en 6 waardoor we 

ertoe gehouden zijn deze woongroepen in quarantaine te plaatsen. 

Tijdens het outbreakteam vanmorgen volgende afspraken gemaakt: 

Robijn 5  

- De quarantaineperiode wordt verlengd tot en met 01 oktober 2021. In woongroep 

Robijn 5 verblijven de bewoners met besmetting op hun kamer, de andere bewoners 

kunnen in de woongroep mits zij hun mondmasker dragen.    

- Tijdens de quarantaineperiode laten we voortaan bezoek toe, weliswaar slechts één 

vaste bezoeker per bewoner per week die dagelijks kan komen tussen 14u en 17u.  Wij 

voorzien de nodige beschermkledij voor deze personen.  Het bezoek gaat op de kamer 

van de bewoner door. 

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

- De bewoners en medewerkers worden op donderdag en maandag opnieuw getest.  

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

Zonnesteen 5 en 6 

- De quarantaineperiode loopt tot en met dinsdag 28 september aanstaande.  De 

bewoners worden vandaag én vrijdag getest.  Op basis van deze uitslagen kunnen we 

volgende week dinsdag al dan niet de quarantaine opheffen. 

Saffier 1 en 3 en Robijn 6 

- De quarantaineperiode loopt voor deze bewoners af.  Vanaf morgen, 22 september 

mogen zij terug bezoek ontvangen en kunnen zij terug aan activiteiten deelnemen..  

Tot hier de update van de Covid-perikelen.  Alvast dank voor jullie begrip en vertrouwen.   

Met vriendelijke groeten, 

Jos Aben,    Ingrid Dreessen,   dr. Johan Jespers, 

algemeen directeur   directeur zorg    CRA 
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