MEDEDELING

12-03-2020

Aan de familie en bezoekers van het woonzorgcentrum
UPDATE Coronavirus: geen bezoek toegelaten
Beste familieleden en bezoekers
Gisterenavond heeft de Vlaamse overheid de maatregelen voor de woonzorgcentra nog verstrengd om de
verspreiding van het Coronavirus in ons land in te perken. De nieuwe maatregelen zijn ingegaan op
donderdag 12 maart tot nadere datum.
•

De Vlaamse woonzorgcentra moeten de deuren verplicht sluiten voor alle bezoekers sinds donderdag
12 maart 2020. Bezoek van naaste familieleden is dus ook niet toegelaten.
Toegang is enkel mogelijk voor medewerkers, externe (para)medische hulpverleners (artsen,
kinesitherapeuten, apotheker, pedicure, kapper,…) stagiairs die ons ondersteunen in onze zorgtaken.
Ook vrijwilligers door onze directie aangeduid om ons te ondersteunen in deze uitzonderlijke toestand,
krijgen toegang.
Onze medewerkers bijgestaan door (externe) paramedici omringen uw familielid met de beste zorgen.
Onze animatoren zorgen voor info op maat van onze bewoners en aangepaste activiteiten.
Uitzondering: in palliatieve situaties is bezoek van naaste familieleden toegelaten in overleg met de
dagelijks verantwoordelijke.

•

Op vastgelegde momenten kan u terecht aan het onthaal van het woonzorgcentrum om
benodigdheden, een geschenkje, een briefje, een kaartje… af te geven of om de post op te halen. Post
die niet wordt afgehaald, sturen wij op. Familieleden die zelf de was doen, kunnen de was brengen en
afhalen aan het onthaal op vastgelegde momenten per woonzorgcentrum. Deze momenten worden
vrijdagnamiddag ten laatste meegedeeld en staan ook op www.zorgpuntwaasland.be.

•

Onze bewoners mogen in principe het woonzorgcentrum niet verlaten. De overheid en onze externe
raadgevende artsen raden dit ook zeer sterk af. Uitzonderlijk kan dit wel na afspraak met de
verantwoordelijke.

•

Hebt u nog vragen? U vindt het antwoord op veel gestelde vragen en antwoorden op
www.zorgpuntwaasland.be vanaf vrijdag 13-3. Met eventuele vragen kan u ook telefonisch terecht bij
het onthaal. Onze onthaalbalies zijn uitzonderlijk bemand op zaterdag 14 maart van 9.30-17 uur én op
zondag 15 maart van 13-17 uur.

Deze nieuwe richtlijnen zijn heel ingrijpend. We volgen de richtlijnen van de overheid continu op en
informeren u opnieuw als de situatie wijzigt. Wij danken u voor uw begrip.
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