Elverdinge 18 maart 2020

Beste familie ,

In deze tijden kunnen afspraken veranderen gezien de omstandigheden .
LINNEN
We ervaarden gisteren een grote druk door de toeloop van het aantal families voor het ruilen van
wasgoed. Het registreren en meten van temperatuur neemt ( te veel ) tijd in beslag .
Vandaag werden twee werfcontainers door de hoofdaannemer geplaatst nabij de hoofdingang. Eén
voor de propere was en één voor de vuile was . We zetten een ‘ portier ‘ op de afgesproken
tijdstippen bij deze containers die één na één de persoon binnenlaat in de container . Op deze
manier moet er niet geregistreerd worden en moet de temperatuur niet genomen worden . We laten
1 persoon per keer binnen in de container en vragen in de wachtrij de nodige afstand van 1,5 meter
te bewaren .
Wij plaatsen elke dinsdag- en vrijdagmorgen de vuile was in de desbetreffende container en nemen
op die momenten de verse was mee naar binnen . Op die manier hoeft het ophalen/brengen niet
langer op afspraak te verlopen .
We vragen dat je ofwel twee afsluitbare , herbruikbare tassen meebrengt ( 1 voor de dinsdag en 1
voor de vrijdag ) waar we het vuil linnen kunnen in opbergen of ons een rol met grote plasticzakken
( geen zwarte ) bezorgt . Op die manier kunnen we de was ordentelijk blijven meegeven . We
gebruiken dan telkens de herbruikbare tas/ zak van het proper linnen om het volgende vuil linnen in
mee te geven .
Noteer zeker de naam van de bewoner op deze twee zakken . Plasticzakken worden eenmalig
gebruikt. Deze zaken mag je in de propere container genaamtekend achterlaten .
Breng ook op tijd de verse was terug zodat uw ouder genoeg gerief op kamer heeft.
Mogen we met aandrang vragen dat de afspraak rond ophalen van de was enkel via mail wordt
gecommuniceerd via onthaal@homevrijzicht.be . We willen onze telefoonlijnen openhouden voor
zorggerelateerde zaken.
Mogen we vragen dat de was zeker opgehaald EN gebracht wordt op deze afhaaluren .
Buiten deze uren zijn de twee containers gesloten !
Voor WZC : dinsdag- en vrijdagnamiddag van 14u tot 17u
Voor assistentiewoningen : maandag- en donderdagnamiddag van 14u tot 17u.

Attenties , brieven , kaartjes kunnen elke weekdag tussen 8u en 18u in het sas van de hoofdingang
op het rek geplaatst worden . Wij bezorgen deze asap aan de bewoner. Laat deze zaken niet achter
bij de verse was !

We houden alle bewoners goed in het oog en meten dagelijks de lichaamstemperatuur en volgen
andere parameters nauwgezet op. Van zodra iemand koorts maakt zonder andere symptomen van
CORONA , wordt deze bewoner op kamer gehouden tot hij/zij 3 dagen koortsvrij is . We plaatsen op
elke kamer een thermometer zodat ook hier overdracht uitgesloten wordt.
Familie van bewoners in deze situatie werden / worden uiteraard verwittigd.

De Regenboog
We hebben beslist om de Regenboog te sluiten en de bewoners op de respectievelijke kring
( afdeling ) te verzorgen – begeleiden . We konden in deze ruimte het moeilijkst de garantie bieden
dat er geen contact is tussen de bewoners en dus ook geen mogelijke overdracht. De vaste
medewerkers van de Regenboog volgen maximaal “hun “ bewoners op de verschillende kringen (
afdelingen ).
Wanneer uw ouder in deze situatie verkeert, wordt u nog verwittigd. Dit is een voorzorgsmaatregel .

Hulp familie bij avondmaal !!
Logistiek stijgt de druk op medewerkers waardoor we voor het avondmaal ( dus voorlopig NIET op
andere tijdstippen ) de hulp kunnen gebruiken van familie. U zal begrijpen dat in deze uitzonderlijke
tijden , deze hulp slechts kan onder strikte voorwaarden kan .
We sommen deze even voor u op :
We zoeken 2 personen per avond ( week – en weekend )
-

-

voor maaltijdbedeling en logistieke hulp in eetruimte (= bij bewoners zonder ziektesymptomen en geen hulp bij innemen van maaltijd ) dit in aanwezigheid van vaste
medewerker. Dus GEEN individuele begeleiding van de eigen vader/moeder/ouder.
Voorkeur voor personen die min. 3 vaste dagen waarvan 1 weekenddag beschikbaar zijn EN
zich hiervoor engageren voor langere periode.
Zelf niet behoren tot risicogroep (medisch) . Bij risico graag contact met eigen huisarts.
Bereid zich in te schakelen in de interne afspraken die gelden voor maaltijdbedeling
Richtuur = 17h15 tot 18h45
Statuut van vrijwilliger (met verzekeringsdekking Home Vrijzicht) – maatregelen als voor
medewerkers qua temperatuuropvolging en handhygiëne.

Bent u bereid / vrij om dit engagement op te nemen ? Stuur dan een mailtje naar
onthaal@homevrijzicht.be ( NIET telefonisch reageren ajb ) . We verwittigen u zo vlug mogelijk.
Alvast bedankt !!!

Vriendelijke groeten,

Stefan Devlieger
Algemeen directeur

