27 mei 2020

Beste ouder(s), familie, gebruiker,
We hebben opnieuw positief nieuws te vertellen!
Een weekendje naar huis, het kan weer!
Door de gunstige cijfers in de bestrijding van het Corona-virus heeft het VAPH beslist dat bewoners
vanaf 25 mei opnieuw een weekend naar huis mogen. Men geeft aan dat een weekend om de 3 à 4
weken voldoende veilig is. We spreken in Mozaïek het volgende af:
Wanneer kan het bezoekweekend doorgaan:
Bewoners kunnen om de drie weken naar huis gaan. De eerste twee vastgelegde weekenden zijn:
- vrijdagavond 29 mei tem dinsdagochtend 2 juni
- vrijdagavond 19 juni tem maandagochtend 22 juni.
Bewoners mogen ook tijdens deze twee weekenden
- voor een (halve) dag naar huis, of twee dagen zonder overnachting
- bezoek in open lucht ontvangen of samen gaan wandelen of samen fietsen.
Na deze twee weekenden evalueren we of we nog verder kunnen versoepelen of niet. Ook de Coronacijfers en richtlijnen van de Overheid zijn hierin bepalend.
Bij wie mag de bewoner op weekend gaan of van wie mag de bewoner bezoek in open lucht
ontvangen?
De bewoner mag bij zijn ouders of nauwe familieleden die onder één dak wonen op weekend gaan. We
vragen om deze bubbel te respecteren. Het is niet de bedoeling dat er andere familieleden of externen
op bezoek komen.
De bewoner mag van ouders of familie bezoek ontvangen in open lucht op voorwaarde dat ze in
dezelfde bubbel verblijven.
Waar en hoe wordt de bewoner afgehaald?
We vragen dat de familie/bezoeker de woning niet binnen komt. De familie/bezoeker belt aan aan de
woning en wacht tot de begeleiding de bewoner tot bij de familie brengt.
Wanneer kan het weekend of het bezoek in open lucht niet doorgaan?
Het bezoek kan niet doorgaan als de bewoner symptomen vertoont of zelf drager is van COVID 19 tot
minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot einde symptomen. Het kan ook niet doorgaan als
de familie of bezoeker symptomen vertoont van COVID 19-besmetting of de laatste 14 dagen
symptomen heeft vertoond of als men de laatste 14 dagen positief getest werd op COVID 19 ongeacht
of men symptomen vertoont.

Wat tussen 2 juni en 19 juni?
Tussen 2 juni en 19 juni verlopen alle contacten in Mozaïek weer volgens de strikte regels: wie thuis is
blijft thuis; wie op Mozaïek is, blijft op Mozaïek. Er is in de periode tussen beide weekenden verhoogde
waakzaamheid op gezondheidsklachten. Bij symptomen (koorts, hoesten, niezen, spierpijn,…) zal
contact opgenomen worden met de huisarts en zal de bewoner getest worden.
In de periode tussen die 2 weekenden kan bezoek enkel in de voorziene bezoekersruimte en op
afspraak.
Verklaring op eer
De begeleiding zal de familie of bezoeker vragen een verklaring op eer te tekenen
- Dat hij/zij op de hoogte is van de afspraken
- Dat hij/zij de laatste 14 dagen symptoomvrij is
- Dat hij/zij de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19.
- Dat hij/zij op de hoogte is van de mogelijke risico’s verbonden aan een bezoek, in het bijzonder
de bezoekers die behoren tot de risicogroep.
We zijn blij
De (zorg)coördinatoren hebben de voorbije dagen alle families van de bewoners die regelmatig naar
huis gaan of bezoek krijgen telefonisch gecontacteerd. Ontroerend hoe blij de meeste ouders en families
zijn met deze versoepeling. We kunnen alleen nog zeggen: ‘Geniet van jullie samen-zijn’.
Voorzichtige opstart van de dagondersteuning
We hadden het goede nieuws al aangekondigd: vanaf dinsdag 2 juni start geleidelijk de
dagondersteuning weer op in MoNah, campus Wolfput en campus Leeuwerik.
Alle cliënten van de dagondersteuning én de bewoners die reeds 10 weken thuis zijn, zijn bevraagd of
ze wensen in te ingaan op dit aanbod. Velen hebben hier positief op gereageerd.
Het heropenen van de dagondersteuning betekent vermenging van bubbels. We pakken het voorzichtig
aan én dus ook met heel wat maatregelen. Een degelijk plan van aanpak werd hiervoor uitgewerkt!
De basisregels:
Afstand bewaren: we werken en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar.
Hygiëne: we wassen onze handen heel regelmatig. We ontsmetten sanitair, meubilair, materiaal en
verluchten de ruimtes.
Begeleiders dragen steeds een mondmasker. De gasten en bewoners dragen minstens een mondmasker
als ze zich verplaatsen in en buiten het gebouw. Tijdens het werk kunnen ze het mondmasker afzetten.
De mondmaskers brengen ze zelf mee.
Bijkomende maatregelen en afspraken:
We werken in kleine groepen. Er zullen maximaal 6 cliënten per daggroep/atelier aanwezig zijn.
De aanwezigheidsfrequentie is lager dan normaal. Omwille van de organisatorische (on)mogelijkheden
komen cliënten slechts 1, 2 of 3 dagen.
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We doorbreken sommige bubbels en andere niet. Bewoners en dagcentrumcliënten worden niet
gemengd, ook bewoners van verschillende woningen mengen we niet.
- Bewoners die dagondersteuning krijgen in campus Leeuwerik gaan op maandag en donderdag;
de dagcentrumcliënten op dinsdag, woensdag en vrijdag.
- Bewoners die dagondersteuning krijgen in campus Wolfput: elke woning heeft nog steeds één
of twee begeleiders van de dagondersteuning die dagactiviteiten geven in een aparte ruimte.
Ouders of familie staan in principe zelf in voor het vervoer.
Circulatie: hoe we ons bewegen zal aangeduid staan met pijlen en markeringen.
Er wordt geen warme maaltijd aangeboden in de daggroepen/ateliers dus iedereen brengt een
lunchpakket mee. Omdat MoNah vlakbij het restaurant gehuisvest is, kunnen zij wel mee warm meeeten.
Alleen gasten, bewoners en begeleiders hebben toegang tot de dagcentrumgebouwen. Ouders en
familie worden er niet toegelaten.
Gasten en bewoners worden hartelijk ontvangen door een begeleider aan de ingang.
Als cliënten symptomen van ziekte (koorts, hoesten, vermoeidheid,…) vertonen blijven ze thuis. Als ze
symptomen vertonen tijdens de dag, moeten ze opgehaald worden.
Ouders en familie engageren zich en ondertekenen een verklaring op eer (net zoals bij de
bezoekregeling).
Elke campus heeft een uitgebreid draaiboek met nog meer uitgebreide en concrete info. De betrokken
cliënten krijgen dit eerstdaags doorgestuurd.
Timing: de planning die we nu hebben uitgewerkt, loopt tot en met 17 juli. Op 18 juli start de
zomersluiting, deze loopt tot en met 2 augustus. Zelfs als de overheid verdere versoepelingen toelaat,
zullen we die pas laten ingaan na de sluiting. We hopen dat we na de sluitingsperiode nog meer zullen
kunnen versoepelen. De cijfers en de maatregelen van de overheid zullen ook hier mee bepalend zijn.
We houden jullie op de hoogte.
We zijn blij
We zijn zo blij dat er eindelijk wat perspectief kan geboden worden voor de cliënten van de
dagondersteuning. ‘Weet dat je bij ons terug welkom bent!’
We beseffen zeer goed dat het voor heel wat ouders en families bijzondere tijden zijn geweest. Dank
aan al die ouders/families die reeds meer dan 10 weken de opvang van hun familielid zelf hebben
verzorgd. Ook jullie zijn een onmisbare schakel in dit verhaal.
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Gedeelde zorg, gedeeld engagement

Zoals je reeds kon lezen zijn we bij dat we de
maatregelen kunnen versoepelen.
Eindelijk!
Ouders en familie hebben hun familielid lang
moeten missen. Ouders en familie hebben
wekenlang alleen ingestaan voor de opvang van hun
zoon, dochter, familielid.
Eindelijk kunnen jullie mekaar opnieuw ont-moeten.
Eindelijk kunnen we de zorg opnieuw samen delen.

Wij hebben in Mozaïek de voorbije weken ons uiterste best gedaan om de veiligheid en de gezondheid
van onze bewoners en onszelf te bewaken. Dat is tot op vandaag zeer goed gelukt.
Nu de maatregelen versoepelen worden jullie - ouders en familie - meer dan ooit onze partners. We
roepen jullie warm op om de handen in mekaar te slaan om deze nieuwe stappen veilig te kunnen
zetten. We spreken nu ook jullie verantwoordelijkheidsgevoel aan en vragen om de
veiligheidsvoorschriften nauwgezet op te volgen. Je zoon/dochter/familielid, jij zelf en wij zullen er
allemaal baat bij hebben. We rekenen nu ook op jullie engagement, samen maken we het verschil!

Hartelijke groeten,
De directie, Jan Scheiris en Kris Kerrinckx

TEL 09 255 50 50 – FAX 09 331 57 05
info@dc-mozaiek.be - www. dc-mozaiek.be

Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 6 – 9031 DRONGEN
KBO: 0415.272.935 – IBAN BE58 7330 4249 0979 – GIFT IBAN BE92 7370 3335 6323

