2 oktober 2020

Beste gebruiker, ouder(s), familie,
Opnieuw een coronabrief. Eerst het positieve nieuws: in Monah zijn alle cliënten en medewerkers negatief
getest en iedereen is terug uit quarantaine.
Doch… het is gekend dat in de Gentse samenleving het gemiddeld aantal besmettingen met COVID-19 té
hoog is. Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft het lokale bestuur van Gent geadviseerd om contact
op te nemen met alle zorgaanbieders om hen te motiveren opnieuw over te gaan naar een strengere fase.
Doordat wij in Mozaïek streng gebleven zijn qua veiligheidsmaatregelen op het vlak van bezoekregeling,
uitstappen, toegang tot de voorziening, … is de aanpassing voor ons gelukkig niet zo groot.
De verandering zit voornamelijk in de collectieve dagondersteuning.
Vanaf maandag 5 oktober scheiden we in de dagondersteuning de cliënten die thuis bij hun familie wonen
van de bewoners die in Mozaïek verblijven. Woonbubbels mogen we immers niet meer mengen met
dagcentrumbubbels. Door deze maatregel moeten sommige cliënten op een andere dag naar de
dagondersteuning komen én zullen sommige bewoners hun dagbesteding in de woning krijgen. Concreet
heeft dit tot gevolg dat de samenstelling van de daggroepen en de ateliers er opnieuw anders zal uitzien.
We hebben onze uiterste best gedaan om zoveel als mogelijk dagondersteuning voor eenieder te blijven
aanbieden. Het collectief vervoer blijft doorgaan en ook de warme maaltijd blijven we aanbieden. Alle
cliënten en hun families zijn de voorbije dagen individueel gecontacteerd wanneer er iets wijzigt in hun
dagprogramma.
We beseffen zeer goed dat dit opnieuw een aanpassing vraagt voor
een aantal cliënten en hun families. Dat is niet fijn. We zijn trots op
het aanpassingsvermogen van onze cliënten en danken jullie steeds
weer voor het begrip en respect.
Ook voor de medewerkers zijn deze voortdurende bijsturingen niet
gemakkelijk. Dank aan onze medewerkers voor hun grote
flexibiliteit en voortdurende waakzaamheid.
Ondanks corona en de moeheid die dit met zich meebrengt, blijven
we in Mozaïek inzetten op kwaliteit van zorg.
We blijven hameren op het naleven van de strenge
veiligheidsmaatregelen. Het virus is immers nog niet weg, we
proberen ermee te werken en te leven.
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