Beste familieleden,

We zijn gelukkig in de laatste maand van het “snel te vergeten” jaar 2020 beland. We
moeten jullie niet zeggen dat 2020 voor ieder van ons een zeer bijzonder, maar ook zeer
intensief jaar is geweest, met slechts één hoofdrolspeler… het coronavirus.
We hebben zowel van onze bewoners, onze medewerkers en van jullie enorme
inspanningen moeten vragen om de situatie in het woonzorgcentrum leefbaar, maar vooral
veilig te houden.
En we zijn daar zeer goed in geslaagd tot op de dag van vandaag. We zijn onze zware
outbreak in het voorjaar natuurlijk niet vergeten, maar beseffen wel dat we hieruit veel
geleerd hebben, zodat we voor de rest van het jaar de situatie zeer goed onder controle
hebben kunnen houden. Momenteel is er geen besmetting in het woonzorgcentrum.
Net als jullie kijken we uit naar het vaccin dat toch wel in het verschiet ligt. Woonzorgcentra
staan op de eerste plaats om het vaccin te mogen ontvangen en toe te dienen. We hopen
samen met jullie dat de door minister Beke beloofde leveringsdatum ook effectief zal
gerealiseerd worden. Het vaccin zal geen wondermiddel zijn, maar zal ons leven in 2021
toch wat vereenvoudigen.
Maar!!! En bewust plaats ik hier drie uitroeptekens, we zijn nog niet zo ver. De “feestdagen”
komen er nog aan en we beseffen maar al te goed dat deze dagen weer een extra “gevaar”
betekenen voor onze bewoners als de maatregelen niet worden volgehouden. Mogen wij
jullie uitdrukkelijk vragen om de door jullie geleverde prestaties in het kader van de
bezoekregeling, zeker nog vol te houden tot na de feestdagen.
Concreet betekent dat, dat wij géén versoepelingen toepassen in het woonzorgcentrum.
Wij evalueren op regelmatige tijdstippen de geldende maatregelen en informeren u tijdig
als er iets wijzigt.
We willen jullie allemaal bedanken voor de opvolging van de bezoekregeling. Wensen jullie
een heel fijne Kerst- en nieuwjaarperiode en hopen dat we in 2021 de draad van het
normale leven weer enigszins kunnen opnemen.
Voor al uw vragen kan u steeds terecht bij onze medewerkers.
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