
 

 

 

1 

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 29  

 

DATUM: 24/01/2021 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste bewoners en familieleden 

 

Vorig week zijn vrijwel alle 

residenten en medewerkers 

gevaccineerd met het COVID-19 

vaccin van de firma Pfizer-

Biontech. 

“Hoedje af” voor iedereen die 

zich heeft laten vaccineren en 

allen die hebben bijgedragen 

tot het vlotte verloop van deze 

vaccinatiemomenten. 

De tweede vaccinatieronde voor 

de residenten is voorzien op  

woensdag 10 februari. 

Om de organisatie van de deze 

tweede vaccinatieronde even 

vlot te laten verlopen, vragen 

wij ook om die dag niet op 

bezoek te komen. 

Weet wel dat de vaccinaties hun werkzaamheid pas ten volle bereiken 

tien dagen na het tweede vaccinatiemoment en dat hardnekkige 

(Britse en Zuid-Afrikaanse) varianten meer en meer in omloop zijn 

binnen onze samenleving. 

Daarom vragen wij het naleven van de geldende maatregelen aan te 

houden om het geplande tweede vaccinatiemoment niet in gedrang te 

brengen.  
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De geldende bezoekregeling blijven dan ook ongewijzigd: 

1. Het bezoek wordt beperkt tot maximaal 2 vaste bezoekers (waarvan 
1 om de twee weken kan wisselen). Kinderen jonger dan 12 jaar 

worden ook meegeteld als bezoeker. De geregistreerde bezoekers 

mogen enkel samen op bezoek komen als ze tot dezelfde bubbel 

behoren. 

 

2. Deze bezoekers mogen maximaal 1 bezoek per dag afleggen.  

3. Er dient te allen tijde correcte handhygiëne toegepast, een 
chirurgisch mondneusmasker gedragen (zowel bezoeker als 

resident) en 1,50 meter afstand bewaard te worden.  

4. De tijdssloten blijven onveranderd (tussen 10 u. en 12 u., 
tussen 14 u. en 16 u., tussen 18 u. en 20 u.) om het bezoek zo 

veel mogelijk te spreiden. Buiten deze uren wordt geen bezoek 

toegelaten.  

5. Het verlaten van het woonzorgcentrum is tijdelijk opgeschort. 
Met uitzondering voor medische of zakelijke aangelegenheden.  

 

 

JE LATEN VACCINEREN IS HET BESTE PLAN 

ZODAT HET LEVEN STRAKS WEER VERDER KAN 

 


