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Bezoek aan drie woonzorgcentra Zorg Kortrijk
tijdelijk opgeschort na besmettingen bij
personeel
In de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk (OCMW) worden momenteel alle

personeelsleden getest gezien het hoge aantal besmettingen binnen de

stadsgrenzen. De testcampagne loopt nog, maar op basis van de reeds

binnengekomen testresultaten stellen we helaas vast dat zo'n 15 personeelsleden

positief testten. Daarom wordt het bezoek voorlopig opgeschort tot en met vrijdag

in Biezenheem (Bissegem), De Zon (Bellegem) en De Weister (Aalbeke).
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OVER KORTRIJK

Kortrijk is een bruisende West-Vlaamse centrumstad met zeven al even levendige deelgemeenten. De stad telt iets meer
dan 77.000 inwoners.

Door het hart van de stad loopt de Leie. Die Golden River was ooit belangrijk voor onder andere de vlasnijverheid, maar
vormt nu vooral een pittoresk plaatje. Aan de verlaagde Leieboorden, de Broeltorens of aan Buda Beach is het heerlijk
vertoeven. Kortrijk ademt geschiedenis. Denk maar aan de Guldensporenslag in 1302. Het Begijnhof en het Belfort
herbergen tal van verhalen en behoren zelfs tot het UNESCO werelderfgoed. Maar Kortrijk is vandaag veel meer dan een
historische stad. Historisch erfgoed gaat hand in hand met moderne architectuur. De stad barst van creatieve buurten met
unieke landmarks die laten zien waarom Kortrijk sinds 2017 deel uitmaakt van het UNESCO Creative Cities Network.

Naar aanleiding van het toenemende aantal besmettingen binnen de gemeentegrens worden

momenteel alle medewerkers (personeel, stagiairs, jobstudenten en vrijwilligers) van de

woonzorgcentra van Zorg Kortrijk getest. Hoewel nog niet alle testen zijn afgenomen en nog niet

alle resultaten binnen, werden nu al besmettingen vastgesteld in de centra Biezenheem, De Zon

en De Weister. In totaal gaat het voorlopig over een 15-tal besmettingen van medewerkers die

zich niet ziek voelen. Zij blijven in thuisquarantaine. Daarom worden meteen twee maatregelen

genomen:

De bewoners in de drie genoemde woonzorgcentra worden ook allemaal getest

In afwachting wordt het bezoek in de drie centra voorlopig opgeschort tem vrijdag

Vanaf 3 besmettingen bij de bewoners (in totaal 470 bewoners) wordt de Covid 19-afdeling in

Sint-Jozef, die klaar staat, opnieuw geopend. Momenteel zijn er 2 besmettingen van bewoners.

Zij verblijven in quarantaine op hun kamer.

"We willen geen enkel risico nemen en verwittigen per telefoon of per mail de
familie van de betrokken bewoners die even geen bezoek kunnen ontvangen.
Meestal is er begrip voor de tijdelijke maatregel."
— Philippe De Coene, schepen van Zorg

Intussen is men volop bezig om alternatieve bezoeken (niet op kamer) en nieuwe vormen van

telecommunicatie te organiseren. In het woonzorgcentrum Ter Melle (Heule) zijn er geen

besmettingen bij de 110 medewerkers. De medewerkers van Sint-Jozef (Condédreef Kortrijk)

worden vanaf morgen getest.



Kortrijk is een stad waar iedereen meetelt. Het stadsbestuur heeft ondertussen een grote traditie in burgerparticipatie
opgebouwd. Kortrijk pioniert bovendien op vlak van snelle en slimme dienstverlening en is de stad van innovatief en
creatief ondernemerschap. Designers, modekenners, chef-koks, tenoren uit de muziekwereld,… Ze kijken allemaal vol
bewondering naar de manier waarop Kortrijk zich ontdaan heeft van het imago van provinciestad.

Kortom, Kortrijk heeft de allures van een grootstad met de gezelligheid van een dorp. Behapbaar maar verrassend zonder
eentonig te worden. 
 
Ontdek meer op www.kortrijk.be en www.toerismekortrijk.be.
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