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18 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 Mozaïek te houden. We volgen hierin de richtlijnen van de overheid 
en namen zoals u weet vanaf vrijdag 13 maart 2020 extra maatregelen. 

 

Preventieve maatregelen geldig tot en met zondag 19 april 

Voor de cliënten die momenteel niet naar de dagondersteuning kunnen komen: 
 

 In deze moeilijke tijden willen we ook op afstand zorg dragen voor al onze cliënten en hun 
familie. We beseffen dat we van hen een grote inspanning vragen. 
De (zorg)coördinatoren van de dagondersteuning nemen dan ook op regelmatige basis contact 
op met hen om te luisteren hoe het gaat en hen een hart onder de riem te steken. 

 In crisis kan je tijdens de weekdagen bellen 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 bewoners die thuis verblijven: 
 

 Ook met de bewoners die thuis zijn en hun families blijven we in contact. De zorgcoördinatoren 
of begeleiders nemen regelmatig contact op. 

 De verpleegkundigen nemen deze week contact op om afspraken te maken over het leveren van 
de medicatie voor de bewoner. 
 

Voor de cliënten die bij ons wonen: 
 

 Het algemeen bezoekverbod in alle woningen blijft. Ook dit is een moeilijke situatie voor familie 
en voor bewoners. We werken hard aan alternatieve vormen van contact via WhatsApp, 
facetime, skype en andere… Dit vraagt even wat voorbereiding. We doen dit in overleg met de 
betrokken families. 

 Ondertussen zijn we er in geslaagd om aangepaste dagondersteuning per woning te 
organiseren. Begeleiders van dagondersteuning zijn een welkome en noodzakelijke hulp in de 
woningen! 

 Kinesitherapie gaat door  waar nodig, in afspraak met de huisarts. 

 Alle verplaatsingen met bewoners worden maximaal vermeden. Verplaatsingen voor activiteiten 
met cliënten zijn dus geschrapt (wandelen bv. gebeurt in de buurt van de woning). 
Bij goed weer trekken we met bewoners zoveel mogelijk naar 
buiten. Dit gebeurt in één-op-één begeleiding, uitzonderlijk 



maximaal 2 bewoners per begeleider (mits respecteren van voldoende afstand).  
 
Algemeen in Mozaïek:  
 

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

 Er geldt een algemeen toegangsverbod tot alle gebouwen van Mozaïek voor externen. 

 Ook voor de eigen diensten zoals bijvoorbeeld de technische dienst of keuken zijn de regels 
rond het betreden van de woningen verstrengd. 

 

 Elke dag, ook in het weekend, zijn er leidinggevenden aanwezig in Mozaïek. Elke ochtend vindt 
overleg plaats en is er een update van de aan- en afwezigheid van medewerkers. De inzet van 
medewerkers wordt aangepast. 
 

We kunnen rekenen op solidariteit, flexibiliteit en creativiteit van heel veel medewerkers. Met 
zijn allen solidair, nog heel wat weken te gaan maar we zijn nu al een topteam!  
Samen staan we sterk! 
 

 
Op de volgende bladzijde hebben we nog een hulpvraag die je ook mag verspreiden naar familie en 
vrienden. 
 
 
Wij danken u voor vertrouwen en medewerking,  
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
Edwin Van De Kerckhove      Kris Kerrinckx 
preventie-adviseur 

 

          

         Jan Scheiris 

         Directie 
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Oproep!  
 

Wil jij graag helpen om mondmaskers te maken? 
 
Veel mensen willen zichzelf tegen een corona-besmetting beschermen door mondmaskers te dragen. 

Om een echt goede bescherming te hebben, zijn enkel maskers FFP2 en FFP3 ok. 

- FFP2 masker: de gemiddelde categorie beschermingsmaskers, efficiëntie van 94%. 

- FFP3 masker:  biedt de hoogste bescherming, minimale efficiëntie van 99%.  

Hoewel ons land recent een nieuwe levering maskers ontving, is het niet zeker hoe snel elke organisatie 

deze maskers kan ontvangen, en hoeveel we er zullen blijven nodig hebben.  

Daarom wordt er veel initiatief genomen om zélf maskers te maken uit katoenen stof. Deze zullen zeker 

niet dezelfde bescherming bieden als professionele maskers. Ze kunnen er wél voor zorgen dat wijzelf of 

mogelijks besmette mensen rechtstreeks aan neus of mond komen. De kans dat virussen zich 

verspreiden wordt zo al minstens een beetje verminderd. 

Kan jij goed naaien en wil je ook graag één of meerdere maskers stikken?  

Via deze link zie je enkele patronen en instructies. www.maakjemondmasker.be    

Als je maskers voor Mozaïek wilt maken, contacteer dan Dina via dina.deschepper@dc-mozaiek.be  

Zij kan met jou afspreken wanneer ze de maskers kan ophalen (op maandagvoormiddag of 

donderdagvoormiddag).  

Kom alsjeblieft niet zelf naar Mozaïek, wij mogen van de overheid geen bezoekers ontvangen! 

 

http://www.maakjemondmasker.be/
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