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 NIEUWSBRIEF 25   

 

DATUM: 23/10/2020 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste bewoners en familieleden 

 

De uitgebreide screening van 7 november jl. heeft aangetoond dat 

het Coronavirus sluimerend kan aanwezig zijn, zonder enig 

ziekteverschijnsel. 

Gelukkig hebben wij dit getraceerd en de nodige voorzorgs-

maatregelen kunnen treffen opdat dit niet zou escaleren tot een 

uitbraak. 

Met deze opgedane kennis zijn wij er ons allen van bewust dat 

wij aanhoudend alert moeten blijven, temeer omdat de COVID-19 

besmettingen in de maatschappij toenemen. 

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste op 19 en 21 oktober 

2020 om de tijdelijke maatregelen van toepassing op 

woonzorgcentra aan te passen aan de nationale richtlijnen.  

Het navolgen van de algemene voorzorgsmaatregelen is essentieel 

om een ongecontroleerde groei van de epidemie te vermijden. Dit 

veronderstelt van iedereen de nodige burger- en verantwoorde-

lijkheidszin. 

De basis wordt gevormd door de zes gouden regels voor risico-

beheer. 

 Het respecteren van de hygiëneregels; 

 Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen; 

 Aandacht hebben voor kwetsbare personen; 

 Afstand houden (1,5 m); 

 Nauwe contacten beperken 

 De regels inzake bijeenkomsten respecteren 
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De Vlaamse Taskforce COVID-19 heeft, ondanks 

de kwetsbaarheid van onze residenten, 

beslist om niet over te gaan tot een algehele 

sluiting van de woonzorgcentra zoals in het 

voorjaar. 

In het besef dat dit een risico inhoudt, 

wensen zij dat het bezoek- en de uitgaans-

regels in woonzorgcentra zoveel mogelijk 

aansluiten met de voorschriften van het 

federaal overlegcomité en rekenen zij op 

éénieders verantwoordelijkheid. 

In het belang van het psycho-sociaal 

welzijn van onze bewoners en vertrouwend 

op jullie burgerzin, zijn wij van mening 

dat we er kunnen van uitgaan dat de 

preventieve voorzorgsmaatregelen strikt 

gevolgd worden. 

Bezoekers die zich niet houden aan deze 

afspraken worden hierop aangesproken. 

Bij weigering kan de bezoeker de toegang 

tot het WZC ontzegd worden. 

Indien het aantal besmettingen zou 

stijgen in de gemeente of er is een 

besmetting in het woonzorgcentrum, 

kunnen er tijdelijk meer bezoekers-

beperkingen gelden. Deze beperkingen 

zijn altijd tijdelijk en het gevolg van 

een proportionele afweging. 

Door er samen over te waken dat onderstaande regels goed worden 

nageleefd hopen wij echter deze bezoek- en uitgaansregeling nog 

lang te kunnen aanhouden. 

 

1) Kamerbezoek 

 

Op de kamer !! NIET in de gemeenschappelijke leefgroep-ruimte of 

op het inpandig terras) 

 

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 van maximaal 4). 

U dient uw handen te wassen en ontsmetten bij het betreden 

van het woonzorgcentrum. 
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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 van maximaal 4). 

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 

 

Bewoners zijn vrij om buiten te gaan, mits het respecteren van 

de beschermingsmaatregelen zoals die gelden buiten de 

voorziening, conform de nationale bepalingen en de geldende 

lokale bepalingen. 

 

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 
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 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. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken 

u in naam van alle residenten voor jullie aanhoudende 

inspanningen. 

 

 


