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 NIEUWSBRIEF 24   

 

DATUM: 19/10/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste 

 

Vandaag omstreeks 9:30 u. hebben we de laatste resultaten 

ontvangen van de tweede testronde waarbij de “hoog-risico-

contacten” werden getest.  

Opgelucht kunnen we melden dat alle resultaten negatief waren !! 

 

Het kamerbezoek en tuinbezoek wordt bijgevolg terug mogelijk 

vanaf vandaag mits het correct naleven van onderstaande 

richtlijnen: 

 

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 te dragen bij het betreden van het 

woonzorgcentrum en iedere verplaatsing binnen het 

woonzorgcentrum. 
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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. 

 

Bezoek in de leefruimte is niet 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 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: Tijdens het tuinbezoek het masker op te zetten 

en een afstand van 1,5 m te bewaren en bijgevolg geen nauw 

contact te hebben. 

 

Wij zullen nauwgezet toekijken op het naleven van de richtlijnen. 

Het zou ons echter zeer verheugen dat één ieder deze toepast 

zonder dat onze medewerkers corrigerend moeten optreden. Het is 

tenslotte in het belang van uw geliefd familielid dat wij deze 

preventieve maatregelen nemen. 

Wij zijn er ons ten zeerste van bewust dat dit veel inspanning 

vraagt, maar de evolutie van de cijfers laat niet toe dat we dit 

door de vingers zien. Wij zien ons dan ook verplicht om mensen 

de toegang tot het woonzorgcentrum te ontzeggen wanneer zij zich 

niet houden aan de voorschriften. 

 

Het verlaten van het woonzorgcentrum, zonder een zakelijke of 

medische reden,  wordt nog even uitgesteld tot de Vlaamse 

Taskforce COVID-19 nieuwe richtlijnen voor de Vlaams 

woonzorgcentra uitvaardigt die in overeenkomstig zijn met 

beslissingen van het Federaal Overlegcomité van vrijdag jl. 
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De aangepaste richtlijnen zullen hieromtrent meer duidelijkheid 

verschaffen. 

Van zodra we hiervan kennis hebben, zullen we niet nalaten u 

hierover te informeren. 

 

Van harte dank en waakzame groeten. 


