WOONZORGCENTRUM VZW DE LINDEBOOM
VERTROUWT OP KOORTSSCANNERS
VAN CHECKMADE

Vzw De Lindeboom is een woonzorgcentrum met vier vestigingen. Goed voor
350 bewoners. Directeur Jan Vansteenkiste doet er alles aan om COVID-19
buiten de woonzorgcentra te houden en ging op zoek naar koortsscanners.
Sinds kort hanteren ze in elke vestiging ‘fever screening’.

‘Oorspronkelijk was het de bedoeling om enkel personeelsleden te scannen op koorts,
vertelt Jan Vansteenkiste. We
willen er absoluut voor zorgen
dat COVID-19 buiten onze ge-
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sneller zijn hun eigen temperatuur genomen hebben, hoe
sneller ze aan hun ronde kunnen beginnen. We meten ook
veel vaker de temperatuur van
onze bewoners, omdat we willen blijven waken over hun gezondheid.
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