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Datum: 090420   

Geachte bewoner,  
 
Hierbij een update van de situatie in ons woonzorghuis Sint-Jozef.  
Tot op heden zijn er nog geen bewoners verdacht of besmet met het  
Coronavirus, noch in het woonzorgcentrum zelf noch in de assistentie-
woningen.  
 
Sint-Jozef is goed voorbereid op een eventuele outbreak, ook op niveau 

van beschermende materialen voor de medewerkers.  Alle medewerkers 

beschikken over mondmaskers, welke oordeelkundig gebruikt worden  

volgens diezelfde richtlijnen. Er is een outbreakteam dat dagelijks    

samenkomt waar o.a. de coördinerend en raadgevend arts en de direc-

teur aan deelneemt. Ze volgen de CORONA situatie van dag tot dag op. 

Zoals je ongetwijfeld hebt vernomen via diverse media zijn in Vlaanderen 

testkits verspreid door de Vlaamse overheid. Sint-Jozef is niet           

geselecteerd voor deze eerste testronde.       

We volgen alle richtlijnen op vanuit het Agentschap Zorg en     

Gezondheid: 

 De deuren van de assistentiewoningen blijven voorlopig 

dicht. Enkel één vaste mantelzorger, verpleging en thuiszorg-  

diensten hebben toegang. Zij moeten zich inschrijven in het register 

in de inkomhal en bij binnen- en buitengaan hun handen ontsmet-

ten. 

 Alle andere boodschappen moeten aan de voordeur beneden         

afgegeven worden. Je hebt de mogelijkheid om gratis gebruik te 

maken van de gemeentelijke boodschappendienst. Vrijwilligers 

zorgen voor boodschappen opdat je geen onnodig risico loopt om 

besmet te worden door zelf te gaan winkelen. Ze gaan naar de    

supermarkt, krantenwinkel, apotheek,… Je kan dit aanvragen via 

Marleen Dobbels of via tel 03 355 50 55. 

 De poort naar het Kallement is gesloten, we begrijpen dat dit niet 

makkelijk is maar willen jou als bewoner zo veel als mogelijk      
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beschermen door de toegang op ons terrein minder evident te    

maken. Ga elke dag naar buiten voor frisse lucht en bewe-

ging, maar doe dit op een veilige manier. We beschikken over 

een prachtige tuin, maak er naar hartenlust gebruik van om hier 

een dagelijkse wandeling te maken of in de zon te zitten, zo lang je 

voldoende afstand van uw medebewoners bewaart.                    

We raden alle andere verplaatsingen die niet absoluut nood-    

zakelijk zijn af. Laat ons samen naar oplossingen zoeken, indien 

je bv. voorschriften voor  medicatie nodig heeft kan de arts dit    

opsturen met de post.  

 Handhygiëne blijft uiterst belangrijk. Zowel voor de mede- 

werkers als voor jullie, bewoners. Regelmatig je handen grondig 

wassen met zeep gedurende minstens 60  seconden is een prima      

bescherming. 

 Evenals de afstand van minstens 1,5 meter bewaren, ook al 

lijkt iemand gezond, er is toch kans dat je besmet zou kunnen   

worden, dus hou je a.u.b. aan deze voorschriften. Vandaar dat je 

maximum met 2 personen tegelijk de lift mag nemen. 

We beseffen dat dit veel discipline van ons allemaal vraagt. We 

zien én waarderen je inspanningen. Na een tijdje zijn mensen geneigd 

om de maatregelen minder strikt op te volgen. Toch is het belangrijk om 

jezelf en de medebewoners er regelmatig op attent te maken, dit is ook 

een manier van zorg dragen voor elkaar.  We bewonderen jullie kracht 

en doorzettingsvermogen en de hechte gemeenschap die de flatbewo-

ners vormen.  Laat ons in dezelfde positieve geest onze inspanningen 

verder zetten en volhouden.  

Ben je om de één of andere reden niet gerust laat dan je (mobiel)    

nummer noteren door de medewerker onthaal of stuur een mail naar 

erik.leus@emmaus.be Ik probeer je dan persoonlijk op te bellen. 

Ook woonassistent Marleen maakt tijd voor je vragen, bezorgdheden, 

zorgt voor een boodschappenvrijwilliger, of doet met je een babbel als 

het wat moeilijker gaat. Je kan haar bereiken op tel 03 355 18 14, via 

mail op marleen.dobbels@emmaus.be. Sinds vandaag staat ook een 

“brievenbus”  op de kast in de zaal waar u berichten of vragen kan     

achterlaten.  

Met vriendelijke groeten, 

Erik Leus                                                  Marleen Dobbels                

Directeur                                                  Woonassistent  
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