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 NIEUWSBRIEF 33  

 

DATUM: 06/05/2021 

 

 

MEDEDELING: 

 

Beste, 

 

DEZELFDE BASISREGELS 

De basisregels voor hygiëne en bescherming voor contacten tussen 

personeel en bewoners blijven cruciaal, ook als iedereen 

gevaccineerd is: handhygiëne, afstand houden, dragen van een 

chirurgisch mondneusmasker bij verplaatsingen door het 

woonzorgcentrum,… 

 

EERSTE VERSOEPELINGEN 

In woonzorgcentra met een voldoende hoge vaccinatiegraad kon er al 

opnieuw meer contact zijn tussen bewoners onderling en kon elke 

bewoner twee nauwe contacten apart ontvangen.  

 

UITBREIDING VERSOEPELINGEN 

Dankzij de oplopende vaccinatiegraad buiten de woonzorgcentra en met 

de maatregelen die aangekondigd zijn voor de algemene bevolking, 

heeft de Taskforce COVID-19 Zorg nu beslist dat er ook in de 

woonzorgcentra meer mogelijkheden kunnen zijn voor bezoek en 

ontmoetingen. 

 

Om ons toe te laten om de nodige schikkingen te treffen wordt vanaf 

volgende week maandag 10 mei de bezoekregeling als volgt uitgebreid: 

 De bewoners kunnen nog altijd twee nauwe contacten op bezoek 

krijgen die om de twee weken kunnen wisselen. Die twee bezoekers 

kunnen samen op bezoek komen als ze tot hetzelfde huishouden 

behoren. Ook omgekeerd kan de bewoner bij die nauwe contacten op 

bezoek gaan. 

  



  

 

 De bewoners mogen daarbovenop nog andere bezoekers ontvangen die 

wel een chirurgisch mondneusmasker blijven dragen en de 

afstandsregels respecteren. Het aantal bezoekers wordt omwille 

van de afstandsregel beperkt tot: 

 Maximaal 2 bezoekers op de kamer 

 Maximaal 3 bezoekers in de hiervoor ingerichte zithoeken in de 

ontmoetingsruimte aan het onthaal. 

 

 Maximaal 5 bezoekers in de 

patio (of binnentuin) of de 

buitentuin aan de ’s Herenbaan 

/ Grote Paepedaelen. 

 

De tafels en stoelen zijn zo 

opgesteld dat er voldoende 

afstand wordt gegarandeerd 

tussen de gezelschappen. 

Gelieve deze niet te 

verplaatsen. Bovendien wordt er 

ontsmettingsstof voorzien om 

alvorens plaats te nemen de 

stoelen en tafels te 

desinfecteren. 

 

Mocht blijken dat er te weinig zitgelegenheid gelieve dan een seintje 

te geven aan het onthaal. 

 

De bezoekuren worden uitgebreid van 10:00 u. tot 20:00 u. 

 

Er worden nog geen dranken aangeboden tijdens het bezoek. Na 

evaluatie van deze versoepelingen wordt in de komende weken nagegaan 

in hoeverre het mogelijk is om de cafetariawerking terug op te 

starten. 

 

Geniet van uw bezoek !!! 

 


