Woensdag 24 februari 2021

Geachte bewoner
Geachte familie

Het doorlopen van de succesvolle vaccinatiecampagne bij bewoners en medewerkers creëert een nieuwe
context voor de bezoekregeling.
Vanaf donderdag 25 februari zetten we een grote stap vooruit in de bezoekregeling.

-

Bezoek is mogelijk 7 op 7 en gedurende de ganse dag door 2 vaste knuffelcontacten per periode
van 14 dagen.
o De eerste periode vangt aan op de 1ste dag van de maand tem 15de dag van de maand, de
tweede periode vanaf de 16de dag tem de laatste dag van de maand.
o Het is aan de bewoner en familie om samen vooraf af te spreken wie er op bezoek komt
tijdens de periode van 14 dagen.
o Kinderen, ongeacht hun leeftijd, behoren tot de bubbel van 2 vaste bezoekers.
o Externe huisdieren zijn toegelaten.
Na het aanraken, moeten de handen onmiddellijk gewassen worden

-

Het knuffelcontact dient geen chirurgisch mondmasker meer te dragen op de kamer en kan
binnen een afstand van 1.5 meter plaatsnemen.
Het zitmeubilair dat aanwezig is op de kamer kan gebruikt worden.
Het knuffelcontact kan samen met de bewoner eten en drinken op de kamer.

-

Tijdens het bezoek op kamer kan 1 knuffelcontact tegelijkertijd aanwezig zijn met uitzondering
van knuffelcontacten die tot de persoonlijke bubbel behoren. Bijvoorbeeld een echtpaar of kind
dat onder hetzelfde dak woont met zijn ouder.

-

De richtlijnen rond het dragen van een chirurgisch mondmasker bij het betreden van de
voorziening blijven van toepassing.
Ook het registreren aan de registratiezuil blijft van toepassing.
U ontsmet de handen en respecteert de anderhalve meter.
In de lift kan u met maximum 5 personen aanwezig zijn.

-

Het bezoek neemt de kortste weg naar de kamer en kan niet vertoeven in de woonleefruimtes.
U mag géén ander bezoek plegen buiten het geregistreerde bezoek.

-

Bezoek in openlucht :
o Bewoners kunnen onder begeleiding het woonzorgcentrum verlaten voor een wandeling
of bezoek in open lucht.
Hierbij dienen de nationale richtlijnen van maximaal 4 personen gerespecteerd te
worden (inclusief bewoner).
Indien de afstand van 1.5 meter wordt bewaard, kan het mondmasker afgedaan worden.

-

Externe consultaties of essentiële inkopen
De bewoner kan samen met zijn knuffelcontact de verplaatsing maken.
U dient hierbij steeds de nationale richtlijnen te volgen.
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-

Brasserie
o Open van dinsdag tem zaterdag tussen 14u00 - 16u30,
o Momenteel kan er in de brasserie niet gegeten of gedronken worden.
De maatregelen van kracht in de horeca zijn nog steeds geldig.

De huidige maatregelen zijn een grote stap in versoepelingen en het terug in contact komen met elkaar.
Mogen wij vragen om de maatregelen stipt op te volgen in het belang van iedereen.
Indien er nog vragen zijn, kunt u ons steeds hieromtrent contacteren.
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