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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 20   

 

DATUM: 27/09/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste bewoners en familieleden 

 

Het stijgend aantal COVID-19 besmettingen in de maatschappij 

noodzaakt ons om de huidige bezoekbezoekregeling zoals 

beschreven in nieuwsbrief 19 te herzien. 

 

Vooreerst vragen we iedereen om de onderstaande 6 gouden regels 

strikt na te leven. 
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Gezien de kwetsbaarheid van onze residenten vragen 

wij u om ook in de kamer, tijdens het bezoek het 

masker op te zetten en een afstand van 1,5 m te 

bewaren en bijgevolg geen nauw contact te hebben. 

 

Bovendien herinneren wij u eraan dat het bezoek 

niet is toegestaan in de leefruimte of een andere 

gemeenschappelijke ruimte zoals het inpandige terras opdat 

medebewoners van deze ruimtes steeds gebruik kunnen maken. 

We begrijpen dat het aanhoudend naleven van de preventieve 

maatregelen om verdere verspreiding van COVID-19 in te perken 

leidt tot “Corona-moeheid”. Doch in het belang van uzelf, al 

onze residenten en onze medewerkers zal nauw toegezien worden op 

het toepassen van de voorgeschreven maatregelen en bij 

herhaaldelijke inbreuken een schriftelijke aanmaning verstuurd 

worden. Wij hopen echter dat u overtuigd bent van het belang van 

deze preventieve maatregelen. 

Indien het aantal besmettingen echter zou stijgen in de gemeente 

of er is een besmetting in het woonzorgcentrum, wordt de bezoek-

regeling terug bijgestuurd. 
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Samenvattend:  

 

De wijzigingen : zie rode tekst. 

 

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. 

Op de kamer: Gezien de kwetsbaarheid van onze residenten 

vragen wij u om ook in de kamer, tijdens het bezoek het 

masker op te zetten en een afstand van 1,5 m te bewaren en 

bijgevolg geen nauw contact te hebben. 

 

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. 
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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. 

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. 

 


