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11-03-2020 

MEDEDELING  
 

Aan de bewoners, familie en bezoekers van het woonzorgcentrum 
   

UPDATE Coronavirus: strengere maatregelen vanaf do 12 maart 
 

Beste familieleden en bezoekers 
 
De Vlaamse regering heeft de woonzorgcentra nieuwe strenge maatregelen opgelegd om de verspreiding 
van het Coronavirus in ons land te beperken. De nieuwe maatregelen gaan in vanaf donderdag 12 maart 
voorlopig tot en met maandag 13 april.  
 

• De cafetaria's zijn verplicht gesloten van do 12 maart t/m ma 13 april.  
 

In diverse woonzorgcentra kunnen ouderen/mensen met een beperking van buitenaf tot nu 's 
middags komen eten: ook deze maaltijden zijn afgeschaft t/m 13 april. We bekijken momenteel de 
mogelijkheid om vanaf maandag aanstaande een alternatief te voorzien. Communicatie hierover volgt 
ten laatste aanstaande vrijdag. 
 

• De toegang tot het woonzorgcentrum wordt beperkt tot één publieksingang. 
 

• Bezoek is enkel nog mogelijk van 10 tot 18 uur, tenzij op afspraak in overleg met de directie.  
 

• Bezoek van kinderen jonger dan 16 jaar is verboden.  
 

• De reeds geldende maatregelen blijven van toepassing:  
o Niet op bezoek komen als u  'griep'symptomen vertoont of recent terugkomt uit risicogebied; 
o Verplichte registratie bij binnenkomen in het register; 
o Handen ontsmetten aan de inkom en regelmatig én gronden handen wassen; 
o Bezoek beperken tot naaste familie; 
o Geen handen, kus geven. 

 

Meer info over deze maatregelen kan u lezen op: https://www.zorg-en-gezondheid.be/uitbraak-coronavirus-

covid-19. Deze maatregel is heel ingrijpend. Maar een uitzonderlijke situatie vraagt uitzonderlijke maatregelen. 
De overheid neemt deze strenge maatregel om onze bewoners/uw familielid te beschermen. Het risico op 
besmetting is immers groter bij oudere mensen. Bovendien kunnen de gevolgen van een besmetting met het 
Coronavirus bij oudere mensen ernstig zijn.   
 
Wij hopen dat deze maatregel helpt om een verdere verspreiding van het virus in te perken.  Indien er 
veranderingen zijn, informeren wij u opnieuw. 
 
Tjeu van Diessen  
algemeen directeur 
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