In de context van de Corona-epidemie
is onze ploeg volledig gemobiliseerd om zorg te dragen voor de residenten die we huisvesten,
en om hen te beschermen.

Samen engageren we ons om:
UW VEILIGHEID TE GARANDEREN

ZORG TE DRAGEN VOOR UW GEZONDHEID

 alle nodige maatregelen toe te passen
(mondmasker dragen, haarnetje, overblouse
wanneer nodig, hydroalcoholische gel, het nemen
van de temperatuur).

 elke resident op te vangen en te omkaderen,
volgens diens behoeften en met respect voor
diens wensen.

 het leven in onze residentie te organiseren met
respect voor de sociale afstand, zowel tijdens de
maaltijden als bij activiteiten en therapeutische
ateliers, daarbij voorrang gevende aan
individuele momenten.
 de hygiëne en desinfectie van lokalen en
materialen te verzekeren om het risico op
verspreiding van het virus te beperken.
 een veilige zorg- en dienstverlening te
garanderen, door al onze medewerkers op te
leiden rond de de beschermingsmaatregelen en
de hygiënevoorschriften in het bijzonder.

 een verhoogde medische waakzaamheid tot stand
te brengen door onze teams bij al onze
residenten, met de mogelijkheid om ten allen
tijden een medisch advies te kunnen inwinnen via
ons netwerk aan huisartsen.
 aandachtig te zijn voor de psychische toestand en
de moraal van elkeen in deze bijzondere en
geïsoleerde periode.
 op eigen initiatief een algemene test te laten
uitvoeren in onze residentie vanaf het moment
dat een resident of een medewerker drager blijkt
te zijn van het virus.

DE BAND TE BEHOUDEN EN U TE INFORMEREN

WENDBAAR TE ZIJN EN ONS AAN TE PASSEN

 alle mogelijke initiatieven uit te werken om de
band tussen u en uw familieleden en naasten te
vrijwaren: videogesprekken, ontmoetingsplekken
buiten, mobiele toepassingen ....

 onze residentie te organiseren in afgescheiden
wooneenheden, geïsoleerd van elkaar, met een
toegewezen team van medewerkers per eenheid,
om het risico op overdracht van het Covid-19virus te beperken.

 bewoners en familieleden te informeren over de
situatie van de epidemie in de residentie en alle
nodige toelichting bij de genomen maatregelen
te geven.

 kamerwijzigingen door te voeren om personen
die symptomen vertonen, te kunnen isoleren.

Deze engagementen bepalen ons dagelijks handelen, omdat we graag zorg dragen, omdat
communicatie en informatie noodzakelijk is voor een vertrouwensrelatie, omdat we het
behouden van de menselijke band essentieel vinden.

