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Het woonzorgcentrum St-Bernardus heeft de voorbije dagen via diverse kanalen aan alle 
betrokkenen heel wat informatie verspreid in kader van de ondernomen preventieve 
maatregelen. 
 
 
Donderdag l.l.   hebben we voor alle familieleden en vrijwilligers,  drie  info-momenten 
georganiseerd. 
Voor wie hier niet kon bij zijn , lijsten we graag  de belangrijkste  informatie op die 
geactualiseerd werd tot en met 14/03. 
 
 
Ondernomen acties : 
 

 Bijkomend beschermingsmateriaal, zoals mondmaskers, spatbrillen, overschorten, 
thermometers, bloeddrukmeters en stethoscopen, is aangekocht. 

 Er werden informatiebrieven verstuurd aan alle bewoners, familie, vrijwilligers, 
medewerkers, leveranciers en aannemers omtrent te volgen handhygiëne en algemene 
preventiemaatregelen. 

 Alle hightouch oppervlakken (klinken, leuningen gangen, liften e.d.) worden 2x dag 
gedesinfecteerd met speciale chlooroplossing. 

 De samenwerking-bezoeken door leerlingen Immaculata-instituut  en andere scholen 
(intergenerationele samenwerking) werden  on hold geplaatst.    

 Bewoners nemen niet deel aan extra- noch intramurale grote evenementen, activiteiten 
vinden enkel plaats op de eigen wooneenheid. 
 

 Er is een outbreakteam opgestart die dagelijks; 
o de situatie analyseert 
o gepaste maatregelen uitrolt en bijstuurt 
o informatie verdeelt aan alle professionele zorgverstrekkers en aan de lokale 

overheid. 
 De brasserie is gesloten. 
 Het woonzorgcentrum  is enkel toegankelijk via de inkom Koninklijke baan. 
 Er geldt een algemeen bezoekersverbod. 

 
 Het woonzorgcentrum is enkel toegankelijk voor; 

o eigen medewerkers en stagiairs, 
o artsen en tandartsen, ambulanciers 
o geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers, 
o (niet voor externe kine, pedicure of kapsters). 
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 Wat is een geregistreerde mantelzorger ? 
o Dit is maximaal één familielid of contactpersoon per bewoner die essentiële 

zorgtaken op zich neemt en het attest ondertekende.   Deze zorgtaken omvatten 
handelingen binnen het algemeen dagelijks leven zoals bv. ondersteuning op 
sociaal-relationeel vlak, het geven van maaltijden, overdracht van was,… e.a. en 
dit voor minstens 2 bewoners. 

o De mantelzorger kan elke dag tussen 10.00u-11.00u en tussen 15.30u en 16.30u 
langskomen.   Deze tijdstippen kunnen door het woonzorgcentrum gewijzigd 
worden. 

o De mantelzorger neemt de kortste weg van de inkom naar de kamer van de 
desbetreffende bewoner(s) en mag zich niet begeven naar de woon- en 
leefruimtes, de brasserie of andere kamers. 
 

 Elke aanwezige (medewerker, mantelzorger, vrijwilliger) behoudt een afstand van 
anderhalve meter tot elke andere persoon. 

 Wat indien een bewoner palliatief is? 
In dit geval is er geen beperking van het bezoek noch van het tijdstip.  Er worden 
hieromtrent duidelijke afspraken gemaakt met familie. 

 Bij elke persoon zal, vooraleer toegang te verkrijgen tot het woonzorgcentrum,  de 
lichaamstemperatuur genomen worden.  
Deze temperatuur zal geregistreerd worden en geldt als registratie van aanwezigheid.   
Wanneer de temperatuur meer dan 37.5°C bedraagt wordt de toegang ontzegd. 

 Alle misvieringen werden geannuleerd, misvieringen kunnen gevolgd worden op 
televisie. 

  We hanteren het principe waarbij bewoners niet in contact komen met bewoners van 
andere wooneenheden. 

o Medewerkers wisselen niet van wooneenheid.  Indien wel volgen ze strikte 
afspraken i.v.m. desinfectie. 

o De kapster ontvangt enkel bewoners van dezelfde wooneenheid per tijdscluster. 
o Behandelingen kinesitherapie gaan enkel  door op de afdeling of in de kamer van 

de bewoner. 
 
Bovenvermelde maatregelen zijn essentieel om de gezondheid van de bewoners maximaal te 
beschermen. 
We zijn ervan overtuigd dat iedereen begrip toont voor deze preventieve maatregelen en dat 
iedereen deze richtlijnen strikt toepast. 
Indien u nog vragen heeft, blijven we graag tot uw beschikking.  Volg ons op facebook en de 
website voor verder nieuws. 
Onze oprechte dank voor uw begrip en uw steun, 
 
Frank Vanfleteren 
alg. directeur 
 


