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 NIEUWSBRIEF 16   

 

DATUM: 18/07/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste, 

 

Mogen wij u met aandrang vragen deze nieuwsbrief aandachtig te 

lezen alvorens u een bezoek aanvraagt via de “Doodle” onder punt 

4. 

 

1) VERHOOGDE WAAKZAAMHEID 

Zoals u ongetwijfeld in de media hebt vernomen, is er een toename 

van het aantal besmettingen met COVID-19 in onze maatschappij. 

Vrijdagmiddag 17 juli heeft de Taskforce COVID-19 van de Vlaamse 

overheid dan ook een dringend overleg gepleegd. 

Vrijdagnacht ontvingen de voorzieningen een brief van mevrouw 

Karine Moykens, voorzitster Taskforce COVID-19 Zorg. In deze 

brief wordt benadrukt dat verhoogde waakzaamheid geboden is om 

de voorzieningen maximaal te vrijwaren van nieuwe besmettingen. 

We vinden het dan ook belangrijk u te vragen om extra alert te 

zijn en om volgende richtlijnen strikt na te leven: 

 Kom NIET op bezoek indien u in de voorbije 14 dagen: 

- symptomen hebt vertoond die een besmetting met  COVID-19 

vermoeden (koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden, 

ernstige en plotselinge vermoeidheid, verlies van smaak 

en/of geur, pijn in de borststreek, diarree) 

- een positieve coronatest hebt afgelegd of in contact bent 

geweest met een (mogelijks) besmet persoon;  

- op vakantie bent geweest naar een risicobestemming(oranje 

of rood ingekleurde zone) zie: 

https://diplomatie.belgium.be/nl 

https://diplomatie.belgium.be/nl
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 Volg de instructies zoals aangegeven bij het betreden van de 

voorziening: 

- Draag steeds een mondneusmasker; 

- Respecteer een veilige afstand van 1,50 m. 

- Pas correcte handhygiëne toe (wassen en ontsmetten); 

- Registreer ieder bezoek via de bijgevoegde “verklaring op 

eer”; 

- Volg de aangegeven routes (= kortste weg naar de kamer); 

- Bij drukte aan het onthaal, wacht even en respecteer 1,50 

m. afstand. 

 

2) UW MENING OVER DE AANPAK EN COMMUNICATIE 

Ter voorbereiding van de tweede golf roepen we uw hulp in om 

deel te nemen aan onze vragenlijst die peilt naar uw mening over 

de aanpak en communicatie van ons woonzorgcentrum tijdens de 

voorbije maanden. Uw antwoorden geven ons de mogelijkheid om 

onze werking te evalueren en aan te passen aan uw noden. 

U kan deelnemen via onderstaande link: 

https://forms.gle/CGAeG36aqkip7DQC9 

 

3) INGEBRUIKNAME NIEUWBOUW 

In deze toch wel turbulente periode wordt de nieuwbouw in gebruik 

genomen. De verhuis is voorzien op woensdag 22 juli. Gelieve 

rekening te houden met onderstaande: 

 Dinsdag 21 en woensdag 22 juli zijn geen bezoeken mogelijk 

opdat wij de verhuis goed kunnen voorbereiden en de bewoners 

veilig en in alle rust kunnen intrekken in hun nieuwe kamer; 

 Wij zijn telefonisch niet bereikbaar op woensdag 22 juli 

gezien de omschakeling van de telefooncentrale. Voor dringende 

vragen kan u ons contacteren op GSM 0456 14 75 01; 

 Vanaf donderdag 23 juli 10:00 u. zijn wij telefonisch terug 

bereikbaar op het algemene nummer 03 880 30 11. Alle interne 

nummers zijn gewijzigd en worden later meegedeeld. 

 

4) BEZOEKREGELING VANAF 23 JULI 

 Vanaf 23 juli bent u welkom in de nieuwbouw. Gezien de kamers 

in de nieuwbouw ruimer zijn, wordt kamerbezoek uitgebreid naar 

maximaal twee bezoekers; 

 Indien u met meer personen (maximaal vier personen) op bezoek 

wenst te komen, kan dit in de tuin of in de hiervoor ingerichte 

bezoekcorner in de cafetaria (let wel: er worden geen dranken 

aangeboden); 

 De maximale bezoekduur wordt uitgebreid naar 45 minuten en de 

bezoekplanner is in die zin aangepast. 

https://forms.gle/CGAeG36aqkip7DQC9
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 Het maximale aantal gelijktijdige bezoeken binnen onze 

voorziening wordt uitgebreid naar drie per tijdslot. 

 Het is terug mogelijk om rechtstreeks propere kleding, 

boodschappen, … naar de kamer te brengen.  

 U kan uw bezoek van donderdag 23 juli tot en met woensdag 29 

juli aanvragen via de bezoekplanner in onderstaande link 

https://doodle.com/poll/7gi42e54brke3xxi 

 

De bezoekregeling zal met regelmaat worden geëvalueerd, waarna 

mogelijks aanpassingen worden doorgevoerd. We brengen jullie 

hiervan tijdig op de hoogte. Zo kan de werking worden 

teruggedraaid, indien er zich een besmetting voordoet.  

Graag willen wij vragen de maatregelen strikt op te volgen. Dit 

uit respect voor onze bewoners, welke tot een hoog risicogroep 

behoren en wij met zijn allen dienen de beschermen. 

 

Geniet van de vakantie maar wees alert en help een tweede golf 

te voorkomen !!!  

https://doodle.com/poll/7gi42e54brke3xxi

