30 juli 2020

Beste ouder(s), familie, gebruiker,
Door de negatieve evolutie van de coronacijfers heeft de Nationale Veiligheidsraad de regels verstrengd.
In deze brief nemen we u graag mee hoe dit zijn weerslag heeft op Mozaïek.
Het blijft uitermate belangrijk en verplicht om de algemene veiligheidsmaatregelen op te volgen. Dit
heeft als gevolg dat de normale werking niet zoals voorheen kan doorgaan, vooral door het strikt
toepassen van de 1,5 meter afstand. Het is dus mogelijk dat de ondersteuning zoals afgesproken in het
IDO nog steeds een andere invulling heeft.
Collectieve dagondersteuning
De heropstart op 3 augustus gaat door zoals gepland. Er was reeds voorzien in voldoende afstand tussen
de deelnemers. We benadrukken wel de mondmaskerplicht: in de bussen, tijdens verplaatsingen naar
bijvoorbeeld het toilet en in situaties waarin de veilige afstand van 1,5 meter niet kan gewaarborgd
worden. Op die manier voldoen we aan alle veiligheidsnormen.
Woonondersteuning
De bewoners die sinds begin maart thuis verblijven kunnen na de zomersluiting terug wonen in
Mozaïek. Zij hebben hiervoor wel eerst een negatieve Covid-19-test nodig.
Op advies van onze coördinerend arts, dr. Maes, hebben we enkele afspraken rondom bezoek
aangepast:
−

Bezoek aan Mozaïek door familie:
o

Beperkt tot 1 persoon (uitzondering voor samenwonende koppels en gescheiden ouders)

o

Op afspraak (te maken met de woning)

o

Geen bezoek bij ziektesymptomen (zowel van bewoner als van bezoeker)

o

Enkel buiten of in de weekendbar

o

Mondmasker is verplicht

o

1.5m afstand respecteren

De afspraken over aanbellen en registratieplicht blijven gelden, evenals de verklaring op eer.
Als u een bewoner ophaalt of bezoekt, geldt deze als lid van uw veilige “bubbel van 5”. Voor de
woning geldt deze beperking tot 5 personen niet, dus in een woning met 10 bewoners mogen alle
10 de bewoners bezoek ontvangen of op bezoek gaan. Dit heeft het VAPH zo bepaald.
−

Bezoek van bewoner aan familie:
o

Steeds in hetzelfde gezin (uitzondering voor gescheiden ouders)

o

De bewoner heeft enkel contact met het gezin waar hij verblijft.

We blijven onze dankbaarheid herhalen voor het begrip dat jullie de voorbije maanden hebben getoond.
We hopen samen met u dat de situatie zo snel mogelijk weer positief zal evolueren. Daarom
verwachten we dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt samen met ons de
veiligheidsvoorschriften nauwgezet opvolgt.
We rekenen verder op jullie engagement, samen delen we de zorg!
Bij vragen kan u terecht op het algemeen nummer van Mozaïek en vraagt u naar de aanwezige
(zorg)coördinator.
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