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TOERMALIEN EN MANDANA 

 
Genk, 27 oktober 2021 

 

Beste bewoners en familieleden, 

 

Het zijn geen makkelijke tijden, bij regelmaat ontvangen wij berichten van personen die besmet raakten, 

gelukkig slechts enkele malen met een hoog risico-contact naar onze bewoners toe.  Met deze brief 

proberen wij U de actuele afspraken over te maken: 

ZONNESTEEN 6 - TOERMALIEN 

De bewoners en medewerkers van woongroep Zonnesteen 6 in Toermalien werden voorbije maandag 

opnieuw getest.  Gelukkig testte niemand bijkomend positief.  Het gewone leven in Zonnesteen 6 kan 

terug zijn gang gaan vanaf vrijdag 29 oktober! 

AQUAMARIJN 1-3 – TOERMALIEN 

In Aquamarijn 1-3 testten 2 medewerkers positief.  De bewoners testten allemaal negatief.  Wij voorzien 

een verhoogde waakzaamheid op mogelijk symptomen bij bewoners maar er is op dit ogenblik geen 

quarantainemaatregel nodig.  Donderdag 28/10 en dinsdag 02/11 wordt iedereen nogmaals preventief 

getest.  We vragen aan de bezoekers wel om alert te zijn, het mondmasker goed te dragen en de handen 

goed te ontsmetten. 

HUISJE A0 - MANDANA 

In huisje A0 testte één medewerkers positief.  De bewoners en andere collega’s testten negatief.  Wij 

voorzien een verhoogde waakzaamheid op mogelijk symptomen bij bewoners maar er is op dit ogenblik 

geen quarantainemaatregel nodig.  Vrijdag 29/10 wordt iedereen nogmaals preventief getest.  We 

vragen aan de bezoekers wel om alert te zijn, het mondmasker goed te dragen en de handen goed te 

ontsmetten. 

Wij vragen met nadruk het chirurgisch mondneusmasker correct te dragen en jullie handen voor 

en na elk bezoek te ontsmetten.  Personen die weigeren een chirurgisch mondneusmasker te 

dragen of die dit niet correct dragen (bijvoorbeeld tot onder de neus) wordt de toegang tot 

Toermalien en Mandana geweigerd. 

Laten we het vooral veilig houden en onnodige discussies voorkomen zodat we ook in deze moeilijke 

tijd met zijn beperkingen samen een fijne leef-en woonomgeving kunnen creëren voor de bewoners. 

Alvast dank voor jullie begrip en vertrouwen.   
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