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Vanaf maandag 15 juni: opnieuw bezoek op de kamer mogelijk
Beste bewoners, beste familieleden,
Na drie lange maanden in afzondering… zetten we een grote stap: bezoek op de kamer is opnieuw
mogelijk vanaf maandag 15 juni in onze woonzorgcentra. We weten dat u als bewoner en u als
familie/naaste hier enorm naar uitkijken. In overleg met de directies van onze 12 woonzorgcentra,
gaan we de komende weken stap voor stap vooruit.
In elk woonzorgcentrum zijn er per week drie tijdsblokken waarbinnen bezoek op de kamer
mogelijk is.
Het bezoek kan maximaal één uur duren.
•

Maandag 15 - zondag 21 juni:
één vaste bezoeker, kan tot drie keer per week langskomen op de kamer.

•

Maandag 22 - zondag 28 juni:
o
Twee bezoekers kunnen om beurten (dus één bezoeker per keer) op bezoek komen
tijdens de voorziene tijdsblokken. De bezoeker kan dan samen met de bewoner ook een
wandeling maken in de tuin.
o
Familie kan vanaf dan ook langskomen maar enkel in open lucht én in de tuin van het
woonzorgcentrum. Hierbij kan dus ook een beperkt aantal familieleden zijn.

•

Maandag 29 juni - zondag 5 juli:
o
Meerdere bezoekers kunnen om beurten langskomen tijdens de voorziene
bezoekmomenten. De bezoekers kunnen ook week per week verschillen.
o
Vanaf dan kunnen ook kinderen mee op bezoek komen.

Bezoek tijdens de voorziene tijdsblokken, zowel in de kamers als in de tuin, is enkel mogelijk na
inschrijving. Zo kunnen we garanderen dat er niet te veel bezoekers op hetzelfde moment zijn en
de nodige afstandsregels naleven.
De inschrijving vooraf laat ons ook toe om de contactopsporing mogelijk te maken bij een
eventuele besmetting.
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De voorziene bezoekmomenten in uw woonzorgcentrum zijn:
•
•
•

Xxxx
Xxxx
xxxxx

U kan een afspraak maken voor een bezoek via …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bijgevoegd vindt u alle na te leven richtlijnen voor de nieuwe bezoekregeling op een rijtje.
Zo kunnen we u, uw familie, de medebewoners en onze medewerkers goed beschermen. De
nieuwe bezoekregeling kan alleen maar werken, als iedereen zeer zorgvuldig de nodige
voorschriften opvolgt.
Mocht het virus er in slagen om het woonzorgcentrum binnen te dringen, nemen we onmiddellijk
actie. We kunnen dan niet anders dan de bewoners die risico lopen, minstens 14 dagen in
kamerisolatie houden zodat een (mogelijke) infectie zich niet verder verspreidt.
Wij vertrouwen op uw geëngageerde medewerking om deze bezoekregeling te laten slagen. En u
mag er op vertrouwen dat wij bij signalen van een mogelijke besmetting, onmiddellijk reageren en
de bezoekregeling zo nodig stopzetten. Maar we gaan er van uit dat deze grote stap door onze
gezamenlijke inzet en verantwoordelijkheid, goed gaat lukken.
Samen kunnen we het virus de baas!
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