Elverdinge , 19 maart 2020

Beste familie ,

Elke dag om 9u – 12u30 en 16u30 wordt de toestand onder de bewoners en medewerkers
geëvalueerd. Wie vertoont symptomen van minder goed – ziek zijn ? Hoeveel bedraagt de koorts bij
de laatste meting ? Op die manier houden we een oog op alle bewoners en medewerkers en
proberen we de toestand op de voet te volgen. Wanneer een bewoner temperatuur maakt of andere
symptomen vertoont , gaat een alarmbelletje klinken en worden de gepaste maatregelen toegepast.
Bij koorts minder dan 37,5 ° moet de bewoner op kamer blijven en dit tot 3 dagen koortsvrij.
Wanneer koorts hoger is dan 37,5° wordt de huisarts verwittigd. Indien geen vermoeden van corona
( maar bv. urinaire infectie ) , blijft de bewoner minstens 7 dagen waarvan laatste 3 dagen koortsvrij
op kamer. Wanneer er wel vermoeden van corona is ( bij symptomen als respiratoire moeilijkheden ,
spierpijn , hoofdpijn, koorts ,…) blijft de bewoner minstens 14 dagen op kamer waarvan de laatste 7
dagen symptoomvrij moeten verlopen .
Uiteraard passen wij onze beschermingsmaatregelen aan per profiel van ziekte.
U wordt verwittigd mocht uw ouder in één van deze groepen terechtkomen .
We staan in nauw contact met de coördinerend en raadgevend arts Dr. J. Vulsteke en de
arbeidsgeneesheer Dr. A. Braem die permanent bereikbaar zijn om overleg te plegen rond deze of
gene situatie.
Onder de medewerkers zijn er momenteel een drietal medewerkers afwezig door andere redenen
maar er komt volgende week extra hulp van drie stagiairs verpleegkundigen die zich spontaan
hebben aangeboden . Zelf hebben we ook extra medewerkers ingeschakeld om het voor iedereen
haalbaar te houden nu er zoveel van hen gevraagd wordt ( andere uren , andere taken , langere
werkdagen ).
Dank voor alle sympathiebetuigingen die we mochten ontvangen – dit is een hart onder de riem van
onze mensen !
We moeten keuzes maken naar inzet van medewerkers en geven uiteraard voorrang aan verzorging
en maaltijden . Toch zijn er ook momenten voor gesprek , ontmoeting , beluisteren , kleine
activiteiten die de dag draaglijk houden . Ook voor deze equipe is dit niet alledaags .
En vandaag serveert onze kok en zijn team samen met de buren van Hostellerie St Nicolas een
heerlijk appelgebak bij de koffie ! Kleine dingen die het verschil kunnen maken .
Schrijf jullie gerust nog in voor één van de contactsessies via whatsapp, facetime of skype via
nadine.goudezeune@homevrijzicht.be en dit elke weekdag tussen 14u en 15u.
Bij vragen of suggesties , mag je steeds mailen naar stefan.devlieger@homevrijzicht.be

Vriendelijke groeten,
Stefan Devlieger
Algemeen directeur

