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12 maart 2020 

Maatregelen omwille van het coronavirus 

 

Beste ouders en familie, 

Mozaïek volgt de ontwikkelingen in verband met de uitbraak van het coronavirus op de voet. We 
doen al het mogelijke om dit virus buiten Mozaiek te houden. We volgen hierin de richtlijnen van de 
overheid en nemen, gezien de ernst van de situatie, vanaf vrijdag 13 maart 2020 extra maatregelen.  
 

Preventieve maatregelen geldig tot en met zondag 19 april 

Voor de cliënten die naar de dagondersteuning komen: 
 

 De dagondersteuning op campus Leeuwerik en campus Wolfput sluit vanaf maandag 16 
maart 2020. Dit betekent dat alle cliënten tot dan  thuis blijven. 

 Voor personen die begeleid werken, wordt het begeleid werk voor deze periode stopgezet.   

 Kortopvang (logeren) wordt toe zolang niet meer  georganiseerd. 

 Indien personen absoluut niet in de thuiscontext kunnen opgevangen worden, bel dan 
tijdens de weekdagen tussen 9u00 en 17u00 naar het nummer: 0497/05 55 27. Samen met 
de directie wordt gekeken naar een voor beide partijen haalbare oplossing.  

 
Voor de cliënten die bij ons wonen: 

 

 Er geldt een algemeen bezoekverbod in alle woningen.  
o alleen eigen en externe structurele medewerkers zijn toegelaten. De verzorging door 

de medewerkers van thuiszorg blijft momenteel gewaarborgd. 
o contacten verlopen enkel telefonisch of via internet.  

 De familie kan beslissen om zijn familielid thuis te houden. Omdat verplaatsingen van de 
voorziening naar huis of omgekeerd moeten vermeden worden, betekent dit dat de bewoner  
tot minstens 19 april thuis blijft.  

 Aangezien concentratie van grote groepen en onnodige circulatie tussen bewoners van 
verschillende woningen moet vermeden worden, organiseren we per woning een 
aangepaste dagondersteuning. Er worden geen externe activiteiten georganiseerd.  

 Kinesitherapie en niet dringende medische onderzoeken en ingrepen worden tijdelijk 
uitgesteld. 

 
 
 
 
 
 
 



Algemeen in Mozaïek:  
 

 We blijven de algemene richtlijnen rond hygiëne volgen. De belangrijkste maatregel blijft: 
handhygiëne en anderhalve meter afstand houden. Lichamelijke contacten moeten zoveel 
als mogelijk vermeden worden.  

 Er geldt een algemeen toegangsverbod tot alle gebouwen van Mozaïek voor externen.  
Indien iemand toch een noodzakelijke afspraak heeft, dient die zich te registreren.  

 Algemene activiteiten worden afgelast. Zo gaat de vormingsactiviteit van  Manu Keirse op 
maandag 23 maart 2020 niet door.  

 

 

In geval van besmetting 

We hebben een procedure uitgewerkt in geval van besmetting van één of meerdere cliënten en/of 
van medewerkers. Wanneer het resultaat van een onderzoek van het staal van de besmette persoon 
positief is, informeren wij u opnieuw over te nemen maatregelen. 
 
 
Deze afspraken blijven gelden tot tegenbericht. Het is op dit ogenblik niet voorspelbaar hoe lang dit 
zal aanhouden. De kans bestaat dat ze door verdere vaststellingen, ervaringen en ontwikkelingen, of 
door meer algemene maatregelen op het Vlaamse of federale niveau moeten bijgestuurd worden. 
Een crisisteam volgt de situatie op de voet, zodat we onmiddellijk kunnen reageren op wijzigende 
situaties. 
 
Wij danken u voor vertrouwen en medewerking,  
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
Edwin Van De Kerckhove      Kris Kerrinckx 
preventie-adviseur 

 

          

         Jan Scheiris 

         directie 


