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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 18   

 

DATUM: 27/07/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste 

 

VERSTRENGDE MAATREGELEN 

 

Sinds midden juli 2020 stellen we in België een dagelijkse 

toename vast van het aantal besmettingen met COVID-19. 

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg heeft beslist om opnieuw een 

striktere bezoekregeling in te voeren met volgende richtlijnen: 

 Bezoekers en bewoners respecteren steeds de sociale / fysieke 

afstand van 1,5 meter en dragen steeds een mondneusmasker 

tijdens de volledige aanwezigheid in de voorziening. 

 Het is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de 

voorziening om erop toe te zien dat het mondneusmasker correct 

gedragen wordt. Indien dit niet het geval is, spreekt u de 

persoon hierop aan. 

 Bezoek vindt, waar mogelijk, plaats in open lucht of in een 

apart daartoe voorziene ruimte.  

 Bezoek in de leefomgeving of de kamer van de bewoner wordt 

ten stelligste afgeraden. 

 Contact van bezoekers met andere bewoners en medewerkers dan 

diegene die het bezoek faciliteren, moet vermeden worden. 

 

Wij hebben in de loop van het weekend dan ook voorstellen 

uitgewerkt conform de hierboven vernoemde striktere richtlijnen. 

Op het COVID-19 overleg van 27 juli is onderstaande 

bezoekregeling weerhouden. 
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!!! HET ALLERBELANGRIJKSTE !!! 

 

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 

 

BEZOEKREGELING MET INGANG VAN 30/07/2020: 

 

1. Kamerbezoek is tijdelijk niet meer mogelijk. 

2. U kan wel een tuinbezoek of (bij minder goed weer) een bezoek 

in de speciaal daarvoor ingerichte cafetaria aanvragen. Let 

wel: er worden geen dranken aangeboden.  

3. Het maximaal aantal personen per resident / per bezoek is 

beperkt tot twee personen. 

4. Vraag uw bezoek steeds aan via onderstaande bezoekplanner  

https://doodle.com/poll/ipptas4uqv87ra79 

of telefonisch 03/880 30 11 (tijdens kantooruren). 

5. Respecteer het opgegeven tijdstip. 

6. Bij het betreden van de voorziening worden duidelijke 

richtlijnen geafficheerd die u nauwgezet dient uit te voeren: 

 Draag gedurende de volledige aanwezigheid in de 

voorziening een masker dat zowel de mond als de neus 

bedekt. 

 Was uw handen grondig. 

 Ontsmet uw handen met alcoholgel. 

 Registreer uw aanwezigheid via een “verklaring op eer” 

(zie bijlage) en deponeer deze in de daarvoor voorziene 

bus. 

7. In de cafetaria worden drie zithoeken ingericht waar zowel 

1,50 m. afstand tussen de resident en zijn bezoekers als 

tussen de andere zithoeken wordt gerespecteerd. 

8. Vermijd contact met andere bewoners en bezoekers en neem de 

kortste weg naar een vrije tafel. 

9. Indien het weer het toelaat wordt het bezoek bij voorkeur in 

de tuin afgelegd. Dit kan nu ook in de voortuin aan de Grote 

Paepedaelen. 

10. Telefoneer de desbetreffende woon- en leefgroep 

(telefoonnummers liggen op de tafel) en meld uw aankomst 

https://diplomatie.belgium.be/nl
https://doodle.com/poll/ipptas4uqv87ra79
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zodat onze medewerkers uw familielid naar de bezoekershoek 

kunnen brengen. 

11. Beperk uw bezoek tot maximaal 50 minuten 

12. Bel de desbetreffende woon- en leefgroep bij het einde van 
het bezoek en blijf bij de resident tot een medewerker hem 

/ haar komt halen. 

13. Na analyse van de lokale situatie zijn wij tevens van oordeel 
dat het vrij verlaten van de voorziening door de bewoner 

best tijdelijk wordt opgeschort. 

 

EVEN TER HERINNERING : PERSOONLIJKE WAS 

 

De persoonlijke was van de residenten kan opgehaald / en 

teruggebracht worden aan het onthaal. 

Je kan contact opnemen met de betreffende dienst en melden dat 

je de was komt halen. De was wordt in een dubbele blauwe zak 

gedaan en naar het onthaal gebracht. De medewerkers van het 

onthaal zullen de waszak doorgeven. Dit alles bij voorkeur tussen 

10:00 u. – 16:00 u. 

Indien er propere was terugkomt, kan deze ook afgegeven worden 

aan het onthaal.  

De vuile was wordt u aangeboden in een dubbele blauwe zak.  

Bij het ophalen van de was neemt u TWEE witte plastiek zakken 

mee - die u ter beschikking worden gesteld aan de inkom - waarin 

u de propere was terug kan aanbieden.  

Instructies bij het manipuleren van het wasgoed:  

 de was niet opschudden bij het invoeren in de wasmachine,  

 wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°),  

 de was bij voorkeur in de droogkast drogen,  

 de propere was opbergen in een propere witte plastiek zak, en 

vervolgens in een tweede propere witte plastiek zak verpakken,  

 de blauwe plastiek zakken van het vuile linnen niet 

hergebruiken,  

 pas steeds handhygiëne toe.!!!  

 

Ook hier worden de nodige instructies geafficheerd. 

 

ALS WE ONS ALLEN AAN DE REGELS HOUDEN RESPECTEREN WIJ DE ANDEREN 

EN DIEGENEN VAN WIE WIJ HOUDEN !!! 


