11 december 2020

Covid-19-besmettingen
Beste cliënt, familie, vertegenwoordiger, vrijwilliger
Jammer genoeg hebben we deze keer minder goed nieuws. Twee cliënten van
de afdeling Berkenhof (2e verdiep) en twee cliënten van de afdeling Eikenhof
(gelijkvloers) testten gisteren a.d.h.v. een sneltest positief op corona, alsook
een medewerker met een gewone test. De nodige maatregelen zijn tijdig
opgestart vanuit een uitbraakteam en familie werd ingelicht over de
besmetting. Vandaag is er een collectieve testing op het coronavirus voor alle
cliënten en medewerkers van Exalta | Sint-Vincentius.
Omwille van deze uitbraak treffen we enkele nieuwe maatregelen:


onmiddellijke hertesting van de vier positief geteste cliënten met een
meer betrouwbare test. Het resultaat van één cliënt is al binnen en
bevestigt de aanwezigheid van Covid-19;



geen bezoek toegelaten tot de testresultaten van medewerkers en
cliënten gekend zijn, tenzij bij cliënten in een palliatieve of terminale
fase. Een aangepaste bezoekregeling wordt vermoedelijk na het
weekend gecommuniceerd;



geen gebruik van gemeenschappelijke leefruimtes en badkamers;



cliënten worden maximaal op hun kamer georiënteerd;



medewerkers houden een strikte scheiding aan van de afdelingen,
enkel indien nodig kan een medewerker verschillende afdelingen
bezoeken, zoals nachtmedewerkers, medewerkers mobiele equipe of
paramedici;



vanaf vandaag draagt elke medewerker een FFP2-masker.

We begrijpen dat dit voor enige ongerustheid kan zorgen. We doen ons
uiterste best om het aantal besmette personen laag te houden. We houden u
op de hoogte van zodra er meer nieuws is. Hou zeker ook de website
www.sintvincentius.be en Facebookpagina in de gaten.
Bij vragen, bezorgdheden of opmerkingen, kan u gebruik maken van het emailadres infocorona@exalta.be.
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Deze informatie werd enkel verstuurd per e-mail naar familieleden waarvan wij een e-maildates
ter beschikking hebben. Gelieve deze informatie zelf door te geven aan de rest van uw familie
a.u.b. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet

Wouter Sonneville
Algemeen Directeur
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