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Update coronavirus: maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken 
 
Beste bewoners en familieleden 
  
Momenteel verspreidt het coronavirus zich opnieuw sterk onder de bevolking. In onze 
woonzorgcentra is er op dit moment gelukkig nog geen stijgende tendens maar het risico/gevaar 
op een besmetting neemt ernstig toe gezien de stijgende tendens bij de bevolking. We volgen de 
evolutie op de voet met ons directiecomité en ons dagelijks bestuur. Om een verspreiding van het 
virus zoveel mogelijk te beperken, nemen we volgende maatregelen:  
 

• De cafetaria’s worden in de weekends gesloten.  
• Bezoekregeling: we beperken het bezoek tot drie bezoekmomenten per week.  

De directies bepalen de drie bezoekmomenten en maken bekend wanneer de nieuwe 
bezoekregeling ingaat.  

• Het bezoek wordt beperkt tot maximum drie vaste personen. Afwijkingen op deze regel 
worden overlegd met de CRA of de directie van de voorziening. 

• Bij een bezoek mogen er maximum twee personen tegelijk op de kamer. 
• Elke bezoeker draagt verplicht een mondmasker in de voorziening én op de kamer bij de 

bewoner, zoals opgelegd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. 
• U kan de bewoner niet meer meenemen naar een familielid of om iets te gaan drinken. De kans 

op contact met mensen die op vakantie waren of contact met jongeren is reëel, en vergroot het 
gevaar op besmetting. Een wandeling met de bewoner in de tuin of de onmiddellijke omgeving 
van de voorziening kan wel. 
 

We vragen u met aandrang om alle andere hygiëne- en voorzorgsmaatregelen strikt na te leven: 
was/ontsmet uw handen goed én grondig, registreer u correct én volledig bij  binnenkomen, draag 
een mondmasker, volg de richtlijnen in de cafetaria’s, kom niet op bezoek als u ziek voelt, enz  ... . 
Volgende week komen we opnieuw samen met onze Coördinerend Raadgevende Artsen (CRA’s) 
en kunnen er aangepaste maatregelen worden genomen. 
 
Samen met u willen we deze tweede coronagolf te lijf gaan. We willen te allen tijde vermijden dat 
uw familie én onze woonzorgcentra worden blootgesteld aan een eventuele golf van 
besmettingen. We hopen geen bijkomende maatregelen te moeten nemen. En daarvoor hebben 
we ook uw medewerking hard nodig! Wij danken u voor uw begrip. 
 
Met vriendelijke groeten 

Namens Zorgpunt Waasland 
 
Filip Thyssen, transitiemanager 


