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Hulshout, 6 oktober 2021 

Beste bewoner, familielid, bezoeker, 
 
Via eerdere berichtgeving werden jullie reeds op de hoogte gesteld van het feit dat er op 
maandag 4 oktober een personeelslid positief testte op COVID-19.  
 
Hierop werd beslist om de inenting van het derde vaccin bij onze bewoners uit te stellen 
naar woensdag 13 oktober (datum onder voorbehoud). Gisteren hebben we een testronde 
in ons woonzorgcentrum gehouden waarop al onze bewoners en de personeelsleden met 
een hoog risico contact werden getest. 
 
Al onze bewoners hebben een negatief testresultaat. Aanstaande maandag 11 oktober 
zullen zij een tweede keer getest worden.  
 
Eén personeelslid testte positief waardoor we vandaag een nieuwe testronde onder onze 
personeelsleden met hoog risico contact hebben gehouden. Zodra de resultaten gekend zijn, 
worden jullie hiervan op de hoogte gebracht. 
 
 
Graag herhalen we nog even onze afspraken: 

Bezoek 

 We blijven iedereen aanmoedigen om elkaar in de buitenlucht te ontmoeten, indien 
mogelijk. 

 De deur van het woonzorgcentrum zal steeds geopend zijn van 8 u tot 21 u voor bezoek. 

 De bezoeker ontsmet de handen bij het binnenkomen in het woonzorgcentrum. 

 De bezoeker is verplicht zijn/haar gegevens te registreren in het bezoekersregister aan 
de inkom. Bezoekers zijn hier zelf verantwoordelijk voor! 

 Iedere bezoeker draagt bij het betreden van het woonzorgcentrum en tijdens alle 
transfers (bvb. in gang, leefruimte, het verplaatsen naar de cafetaria en terras) een 
chirurgisch mondneusmasker. 

 Ook de bewoner draagt een chirurgisch mondneusmasker bij verplaatsingen, buiten 
zijn/haar afdeling, door het woonzorgcentrum. 

 Het aantal sociale contacten dat de bewoner kan ontvangen is onbeperkt in aantal en die 
contacten kunnen onbeperkt wisselen. Dit betekent dat er geen beperking meer is op 
het aantal bezoekers op hetzelfde ogenblik. Voortaan mag de bewoner dus meer dan 
twee bezoekers tegelijk ontvangen.  

 De bezoeker mag de laatste 14 dagen geen symptomen van ziekte vertonen en niet 
positief getest zijn. 

 Ook kinderen onder de 12 jaar mogen op bezoek komen op de kamer op voorwaarde dat 
zij eveneens een chirurgisch mondneusmasker dragen. 

 Het blijft belangrijk correcte hand-, nies- en hoesthygiëne toe te passen.  

 Ventileren en verluchten blijft een belangrijke hygiënische maatregel, ook op de kamer. 

 Probeer wel zo veel mogelijk de afstand van 1,5 m te respecteren. 
 
 
 



 
Cafetaria 

 Externen (personen die geen bewoner bezoeken) worden nog steeds niet toegelaten in 
de cafetaria, noch op het terras. We willen onze ruimte volledig benutten voor onze 
bewoners. 

 De cafetaria zal alle dagen open zijn van 13.30 u tot 16.00 u, behalve op zondag. 

 Tijdens de verplaatsing naar de cafetaria en naar het terras draagt iedereen (ook de 
bewoner) een mondneusmasker. Wanneer je zit, mag het mondneusmasker af. 

 Bezoekers en bewoners mogen nog steeds niet zelf hun drank afhalen om deze aan tafel 
te consumeren. 

 De vrijwilligers bedienen aan tafel. 

 Aan de toog van de cafetaria zal een klein deeltje vrijgehouden worden voor take-away 
naar de kamer. Gelieve ook hier steeds de afstandsregel te respecteren. 

 Het zitten aan de toog laten we nog steeds niet toe.  

 Er wordt zoveel mogelijk drank aangeboden in kleine flesjes om zoveel mogelijk 
coronaproof te kunnen werken. 

 Na ieder bezoek aan tafel zal de vrijwilliger de tafel ontsmetten. 
 

Activiteiten 

 Familie of externen worden nog niet toegelaten tijdens activiteiten. 
 

 
Corona zal echter nog een tijd in onze samenleving aanwezig zijn. Moest de situatie opnieuw 
verslechteren, zullen wij de bezoekersregeling mogelijks terug moeten aanpassen. 
 
 
Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Het outbreakteam van woonzorgcentrum Ter Nethe. 


