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Heist-op-den-Berg, 19 oktober 2020 
 

Geachte bewoners,  

Geacht familielid, 

 

Dat we de komende weken met z’n allen voor een zware periode staan hoeven we jullie 

niet uit te leggen. Enkel als we samen de maatregelen goed naleven zullen we door deze 

periode geraken. We moeten vooral samen goed voor onze bewoners, medewerkers, 

families en vrienden zorgen.  

 

Vrijdag 16 oktober heeft de Nationale veiligheidsraad de maatregelen verstrengd voor 

ieder van ons.  

 
 

Afgelopen vrijdag zijn alle bewoners en medewerkers van Marktstraat 4, Woonstraat 5, 

Woonstraat 6 en Woonstraat 7 getest. 

In de loop van deze voormiddag hebben we alle resultaten ontvangen. Helaas zijn er 2 

bewoners en 6 medewerkers, verspreid over de 4 woningen, positief getest op Covid-19.  

De 2 bewoners zijn onmiddellijk in kamerisolatie gegaan. Beide bewoners maken het 

goed en vertonen momenteel geen symptomen. Wij volgen de gezondheid van alle 

bewoners nauwlettend op én beschikken over voldoende beschermingsmateriaal om 

iedereen de nodige zorg te bieden. Onze medewerkers doen er alles aan om de veiligheid 

van bewoners en collega’s te garanderen.  

 

De positief geteste medewerkers zijn ook onmiddellijk thuis in quarantaine gegaan. 
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Na overleg met de CRA (coördinerend raadgevend arts), deze namiddag, zijn er nog 

enkele wijzigingen ten opzichte van eerdere communicatie.  

Voor woonzorghuis Ten Kerselaere gelden volgende maatregelen vanaf 

20/10/2020 

Voor gans het woonzorgcentrum Ten Kerselaere geldt vanaf 20/10/2020 een 

nieuwe ‘tijdelijke’ bezoekregeling. Voorlopig tot en met 23/10/2020.   

 Het bezoek is nu beperkt tot 1 dezelfde persoon per bewoner. Spreek 

onderling met de familie goed af wie die ene persoon mag zijn. Deze vaste 

bezoeker kan geen jongere of student zijn, op advies van Zorgnet Icuro. 

 Deze vaste bezoeker is verplicht vanaf 20/10/2020 het chirurgisch 

mondmasker te dragen, over neus en mond, 1.5 meter afstand te houden 

én handen ontsmetten.  

 Het bezoek kan enkel plaatsvinden gedurende 14 dagen voorafgaand aan het 

bezoek geen symptomen vertoonden, en gedurende de laatste 14 dagen niet 

positief getest werden op COVID-19. Als de vaste bezoeker positief getest is, 

kan hij/zij enkel terug op bezoek komen als de huisarts die bezoeker inschat dat 

hij/ zij niet meer besmettelijk is. 

 De bezoeker moet zich registreren bij het betreden van het woonzorghuis  

 Op advies van de CRA vragen wij om de bewoner niet mee naar huis te nemen en 

niet te gaan wandelen tot en met 23/10/2020.   

 De cafetaria blijft voor de volgende 4 weken gesloten. Dit al zeker tot en 

met 15 november 2020 

 

 

Vrijdag 23/10/2020 hebben we opnieuw overleg met de CRA en bekijken we verder de 

bezoekregeling en de voorzorgsmaatregelen.  

Met vriendelijke groeten, 

 

Veerle Nys,        Robert Poortmans 

Directeur Ten Kerselaere       CRA WZH Ten Kerselaere 
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