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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIELEDEN 

TOERMALIEN EN MANDANA 

 
Genk, 19 oktober 2021 

 

Beste bewoners en familieleden, 

 

De bewoners en medewerkers van woongroep Zonnesteen 6 in Toermalien werden gisteren 

opnieuw getest.  Gelukkig testte niemand bijkomend positief.  Volgende donderdag en 

aanstaande maandag worden alle medewerkers en bewoners van deze woongroep opnieuw 

getest.  Indien deze testen ook negatief zijn dan kan het gewone leven in Zonnesteen 6 terug 

zijn gang gaan vanaf vrijdag 29 oktober. 

Volgende afspraken worden tot dan aangehouden in woongroep Zonnesteen 6: 

- De quarantaineperiode loopt verder tot en met 28 oktober 2021.  

- De bewoners met besmetting verblijven op hun kamer, de andere bewoners kunnen in 

de woongroep mits zij hun mondmasker dragen.    

- Medewerkers kunnen de bewoners zonder besmetting begeleiden voor een wandeling 

in de binnentuin.  Gelet op het naleven van de quarantaineregels kunnen we dit jammer 

genoeg niet toelaten voor bezoekers van bewoners. 

- Tijdens de quarantaineperiode laten we 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 bezoekers van bewoners met een Covid 

19-besmetting.   

- Het bezoek vindt steeds plaats op de kamer van de bewoner. 

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

- De bewoners en medewerkers worden aanstaande donderdag opnieuw getest waarna 

wij U verder op de hoogte houden.   

Het aantal besmettingen blijft overal rondom ons toenemen.  De vaccinaties dragen er gelukkig 

toe bij dat de ziektebeelden niet meer zo ernstig zijn.  We roepen dan ook op om voorzichtig 

te blijven zodat we zowel in Toermalien als in Mandana zoveel mogelijk bespaard blijven van 

verdere besmettingen.  Elke besmetting zorgt voor quarantaineperioden voor de getroffen 

woongroepen wat het leven van de bewoners minder aangenaam maakt. 

Wij vragen dan ook met nadruk het chirurgisch mondmasker correct te dragen in 

Toermalien en Mandana en jullie handen voor en na elk bezoek te ontsmetten. 

Alvast dank voor jullie begrip en vertrouwen.   

Met vriendelijke groeten, 

Jos Aben,   Ingrid Dreessen, dr. Johan Jespers, dr. Lieve Vinck 
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