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(Mee)Leven in PVT Lorkenstraat

Nieuwsbrief
Jaargang 5, nr.4, 28/4/2020

Start nieuwe medewerkers.

Data “Vrienden van de PVT”

In april 2020 verwelkomen we twee nieuwe medewerkers op
Sprank: Lisa en Margot. We heten hen van harte welkom. Jens
heeft ondertussen Sprank reeds verlaten. We wensen hen veel
succes!

15/9/2020
24/11/2020
Telkens van 18u30—21u00

In de ban van Corona
In deze coronatijden proberen we in eerste plaats goede zorg te dragen voor de bewoners. Hiervoor
hebben we verschillende maatregelen opgelegd gekregen door de overheid. De belangrijkste, die
ook invloed hebben op jullie, zijn natuurlijk het verbod voor bewoners om het domein te verlaten
en het verbod om bezoek te ontvangen. Verder nemen we allerhande veiligheidsmaatregelen: handen wassen, twee maal daags temperatuur nemen, …
In deze moeilijke en stressvolle tijden is het belangrijk om contact te houden met elkaar. We willen
hierbij een warme oproep doen aan jullie om toch contact te houden met je familie / vriend.
Via brief of pakje:

PVT Lorkenstraat Gaffel/Sprank
Tav naam bewoner
Lorkenstraat 30
9000 Gent

Via telefoon

Gaffel: 09/216 34 66

Mail

Sprank 42: 09/216 34 44

Sprank 44: 09/216 32 30

lorkenstraat.gaffel@guislain.broedersvanliefde.be
lorkenstraat.sprank@guislain.broedersvanliefde.be

Pakje zelf brengen kan via het onthaal: Fr. Ferrerlaan 88a, 9000 Gent. Vermeld op het pakje
duidelijk “PVT Lorkenstraat - Gaffel” en de naam van de bewoner
Via skype of zoom

Gaffel: ga20@guislain.broedersvanliefde.be
Sprank: sp20@guislain.broedersvanliefde.be

Voor meer info, neem gerust contact op met onze afdeling.
Onderstaande spandoek verscheen aan het hek van de Lorkenstraat. Dank aan alle medewerkers!

Kort nieuws uit de Lorkenstraat


Door de coronamaatregelen gaat de barbecue in 2020 niet door. In 2021 hopen we er wel
weer bij te zijn.



De vrienden van de PVT die gepland was op 28 april 2020 kan om dezelfde reden niet doorgaan.

Corona testing PVT : alle testen negatief
De overheid zet verdere stappen om breed te gaan testen op COVID-19 in alle zorgsectoren. De focus lag in een eerste fase op de woonzorgcentra, maar vanaf vorige week werd onder meer ook in
psychiatrische verzorgingstehuizen uitgebreid getest. Dat betekent dat ook alle medewerkers en
bewoners van PVT Lorkenstraat vorige week dinsdag getest werden op besmetting met het Coronavirus.
Van alle medewerkers en bewoners van PVT die vorige week getest werden, is niemand besmet met
het Coronavirus. In totaal werden dinsdag 108 testen afgenomen. Die zijn dus allemaal negatief. Het
nieuws is in elk geval een flinke opsteker en een mooie beloning voor al het keiharde werk en de
inspanningen die iedereen nu al zo lang levert! Het toont meteen ook dat de maatregelen werken
en kan iedereen zo hopelijk motiveren om te blijven volhouden.

(foto © Luc Van Oost)
Als u deze nieuwsbrief per mail wenst te ontvangen of u wenst zich uit te schrijven, gelieve dan
een mailtje te sturen naar isabelle.de.wispeleir@fracarita.org.

