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 NIEUWSBRIEF 12   

 

DATUM: 19/05/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste, 

14 mei jl. heeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de meest recente 

beslissingen van de federale veiligheidsraad vertaald naar maatregelen 

voor de Vlaamse woonzorgcentra.  

Zoals u inmiddels al wel weet neemt dit een aantal dagen in beslag en 

kunnen wij de berichtgevingen in de media pas tot uitvoering brengen van 

zodra wij richtlijnen hebben ontvangen van de Vlaamse overheid die sinds 

de zesde staatshervorming bevoegd is voor de Vlaamse woonzorgcentra. 

In opvolging van nieuwsbrief 11 waar onze bezoekregeling werd toelicht, 

vragen wij u bij inschrijving zeker de naam van de bewoner te vermelden. 

Morgen zal een nieuwe link naar de bezoekplanner van maandag 25 mei tot 

en met zondag 31 mei via een afzonderlijke mail worden verzonden. 

Mogen wij vragen het bezoek te beperken tot 25 minuten om aan al onze 

residenten de mogelijkheid te geven bezoek te ontvangen.  

De bezoekers die gelijktijdig een bezoek brengen aan één van onze bewoners 

dienen uiteraard te behoren tot de zelfde “bubbel” van personen die elkaar 

mogen ontmoeten in de samenleving. 

Vanaf heden wordt ook toegang verleend aan onze vaste kapster en mogen 

onze kinesisten hun activiteiten opnieuw uitvoeren. 

Uiteraard zijn er nog strikte voorwaarden met betrekking tot: 

1) voldoende afstand (1,50 m.); 

2) correcte handhygiëne; 

3) ontsmetting van materialen en toestellen; 

3) dragen van mondneusmaskers. 

Stap voor stap en zeer overwogen hopen wij terug te keren naar “het nieuwe 

normaal” na de coronatijd. 

Tevens melden wij u dat de werkzaamheden in de nieuwbouw geleidelijk worden 

hervat. Van zodra wij zicht hebben op een nieuwe datum van ingebruikname 

zullen wij u informeren. 

Met dank en vriendelijk groet. 


