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Roosdaal, 15 november 2021 

 

 

T.a.v. de dagcentrumgebruikers 

 

 

Beste cliënt, beste gast, 

Beste ouders, familie, wettelijk vertegenwoordigers, 

 

We houden jullie graag op de hoogte over de situatie COVID19 binnen Zonnelied. In elke cluster 

worden (vermoedens van) besmetting gemeld, zowel bij gasten als medewerkers, waarbij we in 

overleg met artsen en preventie-adviseur passende maatregelen treffen en in gesprek gaan met jullie.   

We dienen dus voor de komende weken en maanden terug zeer waakzaam en zorgzaam te zijn.  

In onze omgeving en maatschappij horen we een forse stijging van (vermoedens) van besmettingen. 

We kunnen dus in de komende weken/maanden niet vermijden dat er besmettingen zullen zijn.  

We spannen ons allen in om hier zeer zorgvuldig en zorgzaam mee om te gaan. 

 

Een aantal afspraken op een rijtje:  

o Permanente aandacht voor preventieve en hygiënische maatregelen: handen wassen, 

afstand houden, poetsen van contactoppervlakken, verluchting (!). We dragen binnen 

onze dienstverlening ten allen tijde een mondmasker (ter bescherming van gasten en 

collega's).  

o We starten terug een bubbelwerking op. Dit om bij (vermoeden van) besmetting 

adequaat te kunnen reageren.  

 

De grootte van de groep binnen een activiteit wordt bepaald door de grootte van 

ruimte (en is per activiteitencentrum bepaald op basis van een grondige risico-

analyse). We hebben aandacht voor afstand en ventilatie. 

Vervoer kan op volle capaciteit georganiseerd worden als de inzittenden een 

mondmasker kunnen dragen. 

De procedures rond testen, quarantaine en isolatie worden zeer consequent 

toegepast. 

 

Diensthoofden bekijken binnen het eigen cluster en de doelgroepen wat het meest 

opportuun is. Transfers tussen verschillende clusters vermijden we momenteel.  

 

o Gasten die naar het dagcentrum komen én die daartoe in staat zijn, dragen opnieuw 

een mondmasker wanneer afstand niet gegarandeerd kan worden.   

 

o Binnen onze zorggroepen (De Schakel, De Stroom) zijn we extra waakzaam. We 

dienen ons bewust te zijn van welke gasten een verhoogd risico hebben en bijzonder 

kwetsbaar zijn. Gasten 65+/of gasten met het syndroom van down of andere 

onderliggende kwetsbaarheden kregen recent de uitnodiging voor een 3de prik - dit 

kan extra bescherming geven. 

 

o We verwachten bovendien heel binnenkort de uitnodiging voor een derde prik bij 

het zorgpersoneel. 
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o Van zodra er een (vermoeden van) besmetting is binnen het dagcentrum contacteren 

we jullie persoonlijk. We gaan in gesprek over een alternatief aanbod op maat van 

uw persoonlijke situatie en volgens de mogelijkheden van onze organisatie. We laten 

niemand in de kou staan en zullen onhoudbare/moeilijke thuissituaties ondersteunen 

waar nodig. 

 

o Als uw zoon/dochter, broer/zus, familielid (milde) symptomen heeft en/of ziek is 

vragen we aan jullie om hem/haar thuis te houden en advies te vragen aan jullie 

huisarts.    

 

Indien je vragen, zorgen of bedenkingen hebt aarzel dan niet om ons te contacteren. Het diensthoofd 

of de jou vertrouwde begeleider zijn beschikbaar om op jullie vragen in te gaan. 

 

Mogelijke verdere afspraken of maatregelen communiceren we via onze website of zullen via de 

medewerkers op locatie doorgegeven worden. 

 

We willen jullie allen hartelijk danken voor de blijvende zorgzame opvolging van de maatregelen en 

de goede zorg van de voorbije maanden. We blijven oproepen tot een verhoogde waakzaamheid en 

alertheid voor iedereen zodat we onze dienstverlening kunnen garanderen voor alle cliënten. We zijn 

ieder van jullie bijzonder erkentelijk voor de volgehouden inspanningen, het begrip en de 

betrokkenheid. We blijven samen sterk! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Katleen Evenepoel       Steve Oosterlinck  

Algemeen directeur       Directeur zorg  

 

 

 


