25 september 2020

Beste gebruiker, ouder(s), familie,
We starten deze nieuwe coronabrief met positief nieuws.
De bewoner van beschermd wonen die twee weken geleden positief testte, is na zijn quarantaineperiode
die hij bij zijn familie doorbracht, gezond en wel terug in zijn woning. Alle medebewoners, gasten van de
dagondersteuning en medewerkers met wie hij in contact was gekomen, hebben ook hun
quarantaineperiode achter de rug. Iedereen testte op de tweede test negatief. We zijn blij dat het leven
voor deze mensen opnieuw wat normaler kan verlopen.
Dinsdag 22 september zijn ongeveer 160 medewerkers van Mozaïek opnieuw collectief getest. Bijna
iedereen testte negatief, één medewerker van de dagondersteuning van Monah testte positief. Het was
voor onze collega en voor ons een complete verrassing want geen enkel symptoom was aanwezig.
Opnieuw brachten we – volgens onze procedure - onmiddellijk alle contacten van die medewerker in
kaart. Na overleg met onze arbeidsgeneesheer hebben we alle betrokken cliënten, families en
medewerkers gecontacteerd. De mensen die behoren tot de hoog-risico contacten worden getest en
blijven momenteel in quarantaine. Monah is gesloten tem 1 oktober, vrijdag 2 oktober zijn de Monahcliënten opnieuw van harte welkom.
Covid-19 is niet weg! Integendeel, in één maand tijd hadden we in Mozaïek dus één bewoner en één
medewerker die positief testten. Het vraagt telkens een hele organisatie en communicatie om onze
procedure ‘wat te doen bij een (vermoeden van) een covid-19 besmetting’ uit te voeren. Telkens opnieuw
doet het heel wat met de persoon die besmet is en met de betrokkenen. We zijn dankbaar dat iedereen,
zowel de cliënten, de families én de collega’s, telkens zeer begripvol en respectvol reageren.
Door deze twee situaties, de herfst met zijn
toename aan verkoudheden en luchtweginfecties
én de stijgende coronacijfers in Gent, gaan wij in
Mozaïek niet mee met de versoepelingen die de
veiligheidsraad woensdag kenbaar maakte. De
gezondheid van onze kwetsbare cliënten en onze
medewerkers staat immers voorop!
We blijven sterk inzetten op de algemene
veiligheidsmaatregelen: de 1,5 meter afstand,
goede handhygiëne, het verplicht dragen van een
mondmasker. We blijven de hoeveelheid
contacten en bezoekers beperken. We raden
vakanties met anderen buiten de eigen bubbel én
logementen buiten Mozaïek af. Volgende week
bekijken we met onze coördinerend huisarts Dr.
Maes of we de quarantainemaatregelen
aanpassen aan deze van de veiligheidsraad.

Wanneer in Gent de cijfers blijven stijgen, worden we mogelijks verplicht om de dagondersteuning
opnieuw anders te organiseren. We keren dan wellicht terug naar de situatie van juni. Het collectief
busvervoer en de warme maaltijden blijven we deze keer zeker wel behouden.
Wanneer we naar deze strengere situatie moeten overschakelen, brengen we jullie persoonlijk op de
hoogte. Samen hopen we echter op een verbetering van de situatie!
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