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 NIEUWSBRIEF 19   

 

DATUM: 01/09/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste bewoners en familieleden 

 

Het aantal COVID-19 besmettingen in onze gemeente is lager dan 

de waarschuwingsdrempel zoals bepaald door Sciensano. Tevens 

hebben we geen COVID-19 besmettingen in ons woonzorgcentrum.  

Dit maakt dat een versoepeling van de bezoekregeling mogelijk 

is. De leden COVID-19 team hebben een nieuwe bezoekregeling 

uitgewerkt die ingaat vanaf donderdag 3 september e.k. 

 

Nieuwe bezoekregeling vanaf donderdag 3 september e.k.: 

 

1) Kamerbezoek 

 

Reserveren via online bezoekplanner (Doodle) is niet nodig. 

Iedere bezoeker dient zich te registreren door “verklaring 

op eer” te deponeren in de daarvoor voorziene bus (zie 

bijlage 1). 

Het maximum aantal bezoekers per bezoek is beperkt tot 2 

personen (die behoren tot de sociale bubbel). 

U dient uw handen te wassen en ontsmetten bij het betreden 

van het woonzorgcentrum. 

U dient een mondmasker (textiel) te dragen bij het betreden 

van het woonzorgcentrum en iedere verplaatsing binnen het 

woonzorgcentrum. 

Een kamerbezoek kan tussen 10 u. en 12 u.; tussen 14 u. en 

16 u. en tussen 18 u. en 20 u. 
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Op de kamer: Gezien men op de kamer enkel in contact komt 

met personen uit de eigen sociale bubbel, is het dragen van 

een mondmasker en het behouden van 1,50 m. afstand niet 

verplicht. Direct contact is toegestaan. 

 

2)Tuinbezoek op het domein van het woonzorgcentrum: 

 

Reserveren via online bezoekplanner (Doodle) is niet nodig. 

Iedere bezoeker dient zich te registreren door “verklaring 

op eer” te deponeren in de daarvoor voorziene bus (zie 

bijlage 1). 

Het maximum aantal bezoekers per bezoek is beperkt tot 3 

personen (die behoren tot de sociale bubbel). 

U dient uw handen te wassen en ontsmetten bij het betreden 

van het woonzorgcentrum. 

U dient een mondmasker (textiel) te dragen bij het betreden 

van het woonzorgcentrum en iedere verplaatsing binnen het 

woonzorgcentrum. 

Een tuinbezoek kan tussen 10 u. en 12 u.; tussen 14 u. en 16 

u. en tussen 18 u. en 20 u. 

In de tuin: Gezien men ook personen kruist die niet behoren 

tot de sociale bubbel, is het dragen van een mondmasker 

(zowel bewoner als bezoeker) verplicht. De afstand van 1,50 

m. dient behouden ten opzichte van andere personen die men 

tegenkomt. 

 

3) Verlaten van het woonzorgcentrum 

 

Reserveren via online bezoekplanner (Doodle) is niet nodig, 

maar alvorens men het woonzorgcentrum verlaat dient met dit 

wel te melden aan de verantwoordelijke van de dienst. 

Men mag het woonzorgcentrum verlaten voor: 

 Een medische afspraak 

 Een zakelijke afspraak 

 Een wandeling 

 Een familiebezoek 

 Andere 

De bewoner die het woonzorgcentrum verlaat dient zich te 

registreren door “verklaring op eer van een bewoner” te 

deponeren in de daarvoor voorziene bus (zie bijlage 2). 

De begeleider dient zich te registreren door “verklaring op 

eer van een begeleider” te deponeren in de daarvoor voorziene 

bus (zie bijlage 3). 

De begeleider dient zijn handen te wassen en ontsmetten bij 

het betreden van het woonzorgcentrum. 
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De begeleider dient een mondmasker (textiel) te dragen bij 

het betreden van het woonzorgcentrum en iedere verplaatsing 

binnen het woonzorgcentrum. 

De bewoner (en desgevallend de begeleider) waakt erover dat 

alle regels betreffende zijn persoonlijke en sociale bubbel 

zoals opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad worden 

gerespecteerd. 

Buiten het woonzorgcentrum: Gezien men ook personen kruist 

die niet behoren tot de sociale bubbel, is het dragen van 

een mondmasker (zowel begeleider als bezoeker) verplicht. De 

afstand van 1,50 m. dient behouden ten opzichte van andere 

personen die men tegenkomt. 

Bij terugkeer: Na toepassing van correct handhygiëne, dient 

men het “document contact registratie” in te vullen (zie 

bijlage 4) in het kader van contactonderzoek mocht er zich 

een besmetting hebben voorgedaan. 

 

Deze versoepeling is mogelijk door de daling van het aantal 

besmettingen in België, in de gemeente en doordat er geen 

besmettingen zijn in het woonzorgcentrum.  

Indien het aantal besmettingen zou stijgen in de gemeente of er 

is een besmetting in het woonzorgcentrum, wordt de bezoek-

regeling terug bijgestuurd. 

 

WE DANKEN JULLIE VOOR DE VOLGEHOUDEN INSPANNINGEN. 
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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 of 

iemand van mijn persoonlijke bubbel:  

 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; 

of 

 tijdens de voorbije 14 dagen op reis ben geweest naar een 

risicovolle (kleurcode oranje of rood) vakantiebestemming.  

 

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

 

Handtekening,  

 

Hedwig
Getypte tekst

Hedwig
Getypte tekst
Bijlage 1



Hedwig
Getypte tekst
Bijlage 2



VERKLARING OP EER VAN EEN BEGELEIDER* VAN EEN BEWONER 

DIE HET WZC VERLAAT 

*de begeleider BEHOORT tot de persoonlijke of tot de sociale BUBBEL van de bewoner 

 

Ik, ondergetekende (voor- en achternaam begeleider):  
 

..……………………..……..….…………………………………..………..................................................................... 
 

adres: ……………………………………………………………………………..….……………………..……….……………………. 
 
telefoonnummer: ……………………………………………………..……….………………………….………………………… 
 
e-mailadres : …………………………………………………………….….…….….………………………………………………… 
 

begeleider van (voor- en achternaam bewoner):  
 

……..…….……………………………….……………………………….………………………………………………………………….. 
 

bevestig hierbij dat ik, als begeleider van deze bewoner van de woonzorgvoorziening:  

- op de hoogte ben dat ik geen bewoner mag begeleiden indien ikzelf – of iemand uit mijn persoonlijke 

bubbel - :  

• momenteel symptomen heeft of in de voorbije 14 dagen symptomen heeft gehad die een 

vermoeden geven van een besmetting van het COVID-19 virus 

of 

• een positieve COVID-19 test heeft gehad tijdens deze periode  

of 

• tijdens de voorbije 14 dagen in nauw contact is gekomen met een COVID-19 besmette persoon 

of 

• DE LAATSTE 7 DAGEN IN HET BUITENLAND VERBLEEF 
 

- mij tijdens de begeleiding zal houden aan volgende voorwaarden: 

• het dragen van een mondneusmasker waar en wanneer nodig zoals voorgeschreven door de 

Nationale Veiligheidsraad  

• het behouden van 1,5 meter afstand, waar en wanneer mogelijk 

• het toepassen van handhygiëne 

• erover waken dat de sociale bubbel van de bewoner gerespecteerd wordt (vb. bij familiebezoek het 

toegelaten aantal aanwezigen respecteren) 

• erover waken dat de bewoner een mondneusmasker draagt, de afstand van 1,5 meter behoudt en 

handhygiëne toepast waar en wanneer nodig (vb. mondneusmasker in een winkel) 

• erover waak dat het document ‘contacten registratie’, correct ingevuld, aan de 

kwaliteitscoördinator bezorgd wordt, bij terugkeer naar het wzc 

 

- kennis heb genomen van het feit dat de directie, na overleg met de Coördinerende en Raadgevende 

Arts (CRA), kan oordelen dat de bewoner na terugkomst gedurende 14 dagen op de kamer in het WZC 

in isolatie moet blijven als geoordeeld wordt dat de maatregelen niet of niet correct zijn toegepast. 

 

Opgemaakt te…………………………………………… (plaats), op …………………………………………… (datum). 

Handtekening,  

Hedwig
Getypte tekst
Bijlage 3



Hedwig
Getypte tekst
Bijlage 4




