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Beste bewoner, familielid en bezoeker,

De voorbije maanden zijn voor jullie allemaal een zware en belastende periode
geweest. Een periode waarin zeer weinig contacten mogelijk waren. Als
woonzorgcentrum achten we de tijd rijp om het mentale welzijn van onze
bewoners prioriteit te geven.

Vanaf maandag 07lO9l2O20 breiden we omwille van deze reden onze
bezoekersregeling verder uit. Concreet betekent dit dat we de oude
bezoekersregeling achter ons kunnen laten.

Alle bewoners kunnen opnieuw dagelijks bezoek (ook in het weekend) van
maximaal 2 personen ontvangen op de kamer van 14 u tot 15 u. Ook op
maandagavond van L8 u tot 20 u is het mogelijk om op bezoek te komen.
Het wandelen op het domein tijdens deze bezoekmomenten blijft mogelijk.

Corona blijft echter nog een tijd in onze samenleving aanwezig. Moest de
situatie opnieuw verslechteren, zullen wij de bezoekersregeling mogelijks terug
moeten beperken. U zal hiervan op de hoogte worden gehouden.

De terrasbezoeken blijven eveneens doorgaan.

Bewoners die zich in een palliatieve situatie bevinden, kunnen een uitzondering
krijgen op de bezoekersregeling zodat afscheid nemen mogelijk is.

Het verlaten van het woonzorgcentrum brengt een ernstig besmettingsrisico
met zich mee. Wanneer het verlaten niet in het kader van een medisch consult
is, zal de bewoner L0 dagen op de kamer (in kamerarrest) moeten verblijven
om een mogelijke verspreiding van een opgelopen besmetting tegen te gaan.

Onze eerste prioriteit is en blijft de gezondheid van onze bewoners en onze
personeelsleden. We vragen aan ieder van jullie om hiervoor mee de
verantwoordelijkheid op te nemen en alle afspraken te respecteren. Dat is ook
nodig, want het gaat hier om een collectieve verantwoordelijkheid.

Enkele belangrijke afspraken:

o De bezoeker mag de laatste 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen

symptomen vertonen, niet positief getest geweest zijn op Covid-L9 of niet
teruggekeerd zijn uit een rode zone (buitenland);

o Alle bezoekers moeten zich registreren in het bezoekersregister aan de
inkom. Vul steeds alle gevraagde gegevens in;



o Zowel de bewoner als de bezoekers passen een correcte hand-, nies- en
hoesthygiëne toe;

o Zowel de bewoner als de bezoeker dragen gedurende het volledige
bezoekmoment een mondmasker, ook tijdens het spreken en tijdens de
wandeling;

o Het mondmasker van de bewoner bevindt zich in een enveloppe in het
plastic postbakje op de kamer;

o Er mogen per bezoekmoment maximaal 2 bezoekers binnen
(m inimu m leeftijd van I2jaa r);

. De afstand van 1,5 meter dient steeds gerespecteerd te worden;
o Aanrakingen, kussen en knuffels worden niet toegelaten;

Alvast bedankt voor jullie medewerking en jullie begrip

lijke groeten,
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