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16 juli 2020 

 

Beste ouders en familie, 

 

Gisterennamiddag kregen we het verontrustende nieuws dat een van de medewerkers positief testte op 
Covid-19. 

Het gaat om een nachtbegeleider die enkele dagen voordien een slapende dienst had gedaan in de 
Proesmansstraat. Aangezien we in de voormiddag reeds op de hoogte waren van de testing, haalden we 
preventief de bewoners van de Proesmansstraat op in de dagondersteuning. 

In de namiddag ging de eerste stap van onze procedure bij (vermoeden van) besmetting in werking en 
staken we de koppen bij elkaar. Na overleg met de huisarts werd beslist dat de contacten van de 
betreffende medewerker met anderen zeer weinig tot geen risico inhielden en er dus geen testen nodig 
zijn. De bewoners blijven uit voorzorg de komende dagen in hun woonbubbel, ze kunnen echter wel naar 
huis.  

De bewoners worden de komende dagen extra goed opgevolgd. Bij de minste twijfel over symptomen 
wordt de arts verwittigd. De situatie is dus onder controle. 

 

De boodschap van de huisarts stelde ons wel gerust, maar tegelijk zette de hele situatie ons opnieuw met 
de voeten in de harde realiteit: covid-19 is nog niét weg! 

Mozaïek is er tot nu in geslaagd het virus buiten te houden en dat willen we graag zo houden!  

Daarom herhalen we onze oproep, zowel naar onze medewerkers als naar familieleden: gebruik jullie 
gezond verstand en neem jullie verantwoordelijkheid op. We doen het voor de cliënten, voor de 
medewerkers en de betrokken families. Niemand wil opnieuw terug naar nog striktere maatregelen of 
groepen in quarantaine. 

Intussen is het belangrijk om op een veilige manier te genieten van de beperkte herwonnen vrijheid.  

 

Hartelijke groeten, 

De directie,  Jan Scheiris en Kris Kerrinckx 
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