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WOONZORGCENTRUM DE WIJTSHAGE vzw 

’s Herenbaan 170, 2840 Reet 

_____________________________________ 

 

Ondernemingsnummer: 0449.425.546 

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 

Erk. WZC / RVT De Wijtshage: PE1298 / VZB274 

Erk. GAW Residentie Paepedaelen: PE2854 

_____________________________________ 

 

 NIEUWSBRIEF 14   

 

DATUM: 26/06/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste, 

Vanaf woensdag 1 juli wordt de bezoekregeling, naast raam- en 

tuinbezoek, uitgebreid met kamerbezoek. 

Iedere bezoekvorm is gebonden aan een aantal specifieke 

veiligheidsvoorschriften zoals hierna beschreven. 

Drie mogelijke bezoekvormen: 

 Raambezoek 

 Tuinbezoek 

 Kamerbezoek 

ALTIJD een afspraak maken via online bezoekplanner: 

Het tuinbezoek wordt uitgebreid in tijd en is nu ook mogelijk 

van 18:30 tot 20:00 (einde laatste bezoek) zodat in de zomerdagen 

de warmste uren kunnen vermeden worden en een tuinbezoek ook 

mogelijk is tijdens de koelere avonduren. 

Om het beheersbaar te houden moet men voor ieder bezoek (dus ook 

voor tuinbezoek !!!) een afspraak maken via de online 

bezoekplanner.  

Nadat er een afspraak gemaakt werd, kan bij aankomst in het 

woonzorgcentrum gekozen worden welk soort bezoek men wenst. 

Op volgende bladzijde vermelden wij de specifieke richtlijnen 

per bezoekvorm: 

U kan deze bladzijde afdrukken en hierop aanduiden welke 

bezoekvorm u wenst en de van toepassing zijnde veiligheids-

handelingen afvinken in de laatste kolom. 
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 RAAMBEZOEK 

 

Inschrijven via online bezoekplanner 
 

 

Maximum drie bezoekers 

 

 

Handen correct ontsmetten 
 

 

Bezoekers met symptomen mogen niet op bezoek komen 
 

 

30 min per bezoek 
 

 TUINBEZOEK 

 

Inschrijven via online bezoekplanner 
 

 

Maximum drie bezoekers 

 

 

Handen correct ontsmetten 
 

 

Bezoekers registreren zich en verklaren schriftelijk dat ze veertien dagen 

symptoomvrij zijn, niet positief werden getest en niet in contact zijn 

geweest met een Covid-19 besmette persoon (liefst ingevuld meebrengen). 

 

 

De bezoeker desinfecteert de tafel en stoelen alvorens plaats te nemen 
 

 

Fysieke scheiding door tafel (afstand van 1,5 m.) 
 

 

Dragen van een stoffen mond-neusmasker door bezoekers (zelf mee te brengen) 

en indien mogelijk door bewoner 

 

 

30 min per bezoek 
 

 KAMERBEZOEK 

 

Inschrijven via online bezoekplanner 
 

 

Maximum één bezoeker 
 

 

Handen wassen en ontsmetten 
 

 

Bezoekers registreren zich en verklaren schriftelijk dat ze veertien dagen 

symptoomvrij zijn, niet positief werden getest en niet in contact zijn 

geweest met een Covid-19 besmette persoon (liefst ingevuld meebrengen) 

 

 

Afstand van 1,5 m behouden 
 

 

Dragen van een chirurgisch mond-neusmasker (zelf mee te brengen) en indien 

mogelijk door bewoner 

 

 

Na het bezoek de kamer verluchten  
 

 

30 min per bezoek 
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Mits wij er samen in slagen om de situatie beheersbaar te houden, 

durven wij voorzichtig te hopen op een verhuis naar de nieuwbouw 

midden juli. U wordt hieromtrent nog geïnformeerd via een 

afzonderlijke nieuwsbrief. 

Onze bewoners en medewerkers danken u bij voorbaat om 

bovenstaande richtlijnen goed na te leven en hun gezondheid niet 

in gevaar te brengen. 

Met vriendelijke groeten. 

 

 

_________ 

Bijlage:  

 

VERKLARING OP EER VAN EEN BEZOEKER (enkel van toepassing bij 

tuin- en kamerbezoek) 
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VERKLARING OP EER VAN EEN BEZOEKER 

 

Ondergetekende (voor- en achternaam bezoeker):  

 

 

 

Adres:  

 

 

 

telefoonnummer:  

 

 

 

e-mailadres:  

 

 

 

Bezoeker van (voor- en achternaam bewoner):  

 

 

 

bevestigt hierbij dat ik, als bezoeker van deze bewoner van de 

woonzorgvoorziening:  

 kennis heb genomen van de mogelijke COVID-19 symptomen;  

 in kennis ben gesteld van de hygiënische maatregelen die 

moeten genomen worden; 

 op de hoogte ben dat ik niet op bezoek mag komen indien 

ikzelf:  

 nu of in de voorbije 14 dagen symptomen heb gehad die een 

vermoeden geven van een besmetting van het COVID-19 virus;  

of 

 een positieve COVID-19 test heb gehad tijdens deze 

periode;  

of 

 tijdens de voorbije 14 dagen in nauw contact ben gekomen 

met een COVID-19 besmette persoon.  

 

Opgemaakt te _______________(plaats), op __________ (datum) 

 

Handtekening,  


