
 

 

21 oktober 2020 

 

Beste gebruiker, ouder(s), familie,  

Opnieuw een coronabrief, deze keer één met minder goed nieuws.  

De situatie in en om Gent is momenteel sterk onderhevig aan de opmars van het virus en is nu helaas ook 
Mozaïek binnengedrongen!  De voorbije weken hadden we enkele keren na elkaar één geïsoleerde 
besmetting en deze mensen hadden gelukkig geen ernstige symptomen.  

Vandaag is dit anders; we hebben een corona-uitbraak in onze voorziening. Sinds maandag weten we dat 
er vier mensen positief testten: één medewerker in de Proesmansstraat, één medewerker in woning 5, 
één medewerker in woning 2 én een bewoner van woning 2.  Samen met onze coördinerend huisarts 
Hilde Maes en onze arbeidsgeneesheer Dr. De Muyt hebben we alle relevante betrokken bewoners, 
familieleden én medewerkers verwittigd. Alle hoog-risico mensen zijn in kaart gebracht,  getest en waar 
nodig in quarantaine geplaatst.  

Woning 2 en de woning in de Meerhoutstraat zitten momenteel in quarantaine. Dit betekent dat alle 
bewoners van deze woningen in de woning blijven, dat zij niet naar de dagondersteuning gaan én dat 
enkel het noodzakelijk begeleidend personeel de woning binnen gaat.  De andere medebewoners testten 
gelukkig allemaal negatief, we wachten nu nog op de resultaten van de medewerkers. Gezien de 
incubatieperiode volgen we de bewoners zeer nauw op op het vlak van symptomen. Deze bewoners 
mogen dit weekend niet naar huis. Indien families er toch op staan dat hun familielid naar huis gaat, moet 
de bewoner thuis de quarantaine verder uitzitten. Onze besmette bewoner verblijft in een kamer los van 
alle woningen  en wordt door een apart team van medewerkers verzorgd.  

Zo’n uitbraak doet wat met de bewoners, de medewerkers, de organisatie. Gelukkig kunnen we rekenen 
op een grote zorgzaamheid voor mekaar en solidariteit.  

Strengere maatregelen 

Naar aanleiding van de algemeen exponentiële stijging van de besmettingen én deze corona-uitbraak 
hebben we na overleg met onze artsen en het VAPH beslist dat er in Mozaïek opnieuw strengere 
maatregelen komen.  

Op het vlak van de dagondersteuning  

Voor de cliënten van de dagondersteuning in Mozaïek en Monah verandert er momenteel niets. Zij blijven 
naar de dagondersteuning komen zoals de voorbije weken.  

De busritten zijn en blijven een kwetsbare situatie. Het blijft zeer belangrijk dat de cliënten hun 
mondmasker goed dragen. Mochten er ouders/familieleden zijn die hun familielid liever zelf brengen en 
ophalen, neem dan gerust contact op met de (zorg)coördinator.  

Tijdens de dagondersteuning volgen wij de nodige afstand, het dragen van het mondmasker en de 
handhygiëne zelf zeer nauwgezet op. We ventileren de ruimtes ook zeer frequent. 

Voor de bewoners verandert er wel iets op het vlak van de dagondersteuning. Vanaf maandag 26 oktober 
mogen de bewoners enkel nog contact hebben met  hun woonbubbel. Dit betekent dat de bewoners terug 
– zoals tijdens de lockdown in maart, april, mei – dagondersteuning zullen krijgen in en met hun eigen 
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woonbubbel. Enkele medewerkers van de dagondersteuning worden opnieuw gekoppeld aan vaste 
woningen om dagactiviteiten op maat aan te bieden. De (zorg)coördinatoren brengen deze week iedereen 
waarbij iets verandert zo snel als mogelijk op de hoogte.  

Bezoekregeling voor bewoners 

Bewoners kunnen nog op weekend naar huis. We vragen met aandrang om de veiligheidsmaatregelen 
thuis strikt na te leven.  We verwijzen hierbij naar de verklaring op eer die jullie in het voorjaar tekenden. 
Dit om de eigen gezondheid en die van de cliënten en de medewerkers niet in gevaar te brengen.  

Bezoek is ook nog mogelijk. Doch vanaf zaterdag 24 oktober sluiten we tijdelijk de weekendbar. Bezoek 
kan enkel nog op afspraak én coronaproof. Wie op bezoek wil komen, maakt via het  onthaal een afspraak:  
één keer per week, op vier momenten (dinsdag, woensdag, vrijdag en om de veertien dagen op zaterdag, 
telkens in de namiddag tussen 14u00 en 17u00), maximum 2 personen uit dezelfde bubbel, maximum een 
half uur én steeds dezelfde bezoekers. Dit bezoek zal coronaproof doorgaan in een apart lokaal of in het 
restaurant. De medewerker van het onthaal zal je op het moment van het bezoek begeleiden. 

Logeren 

Enkel de noodzakelijke en haalbare logeervragen laten we doorgaan. De zorgcoördinatoren maken steeds 
de afweging.  

Afgelasten van evenementen  

Aangezien er nog geen perspectief is op de mogelijkheid tot het organiseren van evenementen, namen 
we met pijn in het hart een aantal beslissingen: 

Het jubilarissenfeest dat normaal gezien in de maand oktober doorgaat is geschrapt.  

Evenementen vanuit fondsenwerving zoals de kersthappening op 26/12 en de Mozaïekquiz gaan niet 
door.  

Vanuit Dag van de Zorg kregen we volgende mail: “Het was de bedoeling om er voor de tiende editie op 
zondag 21 maart 2021 met volle moed tegenaan te gaan. Maar… in onderling overleg met kabinet Beke 
en met de sector hebben we beslist dat maart 2021 nog te vroeg is voor een opendeurdag in de zorg- en 
welzijnssector. Opendeur wordt feestdag voor de Mensen van de Zorg.” 

 

We beseffen meer dan ooit dat dit coronavirus ons als 
mens moe én kwetsbaar maakt. En toch durven 

we vragen… blijf strijdbaar, laat ons zorg dragen voor 
mekaar, wees mild voor mekaar - samen vooruit! 

     
Hartelijke groeten, 

De directie,   

Kris Kerrinckx en Filip Fraeye  

 


