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Volg ons op Facebook.

Veilig en stap voor stap naar meer normaal
Beste bewoners, familie en bezoekers
We snakken allemaal naar meer vrijheid en een
normaal leven. Een terrasje doen in het zonnetje,
bij familie op bezoek gaan. De coronacijfers beginnen gelukkig opnieuw te dalen. Dat heeft veel
te maken met het aantal mensen dat intussen
zijn (eerste) vaccin heeft gekregen. De 65-plussers laten zich in Vlaanderen massaal vaccineren
tegen het coronavirus. Ook in onze woonzorgcentra, home De Bron en in de serviceflatgebouwen ligt de vaccinatiegraad heel hoog. Daarvan
plukken we ook de vruchten. Bij onze medewerkers is er af en toe nog iemand die positief test.
Bij onze bewoners hebben we momenteel geen
enkele besmetting.
Dankzij de hoge vaccinatiegraad bij onze bewoners en medewerkers mogen en kunnen we
vanaf zaterdag 8 mei de bezoekregeling versoepelen. Er komen meer bezoekmomenten, meer
bezoek op de kamer kan en de cafetaria’s gaan
opnieuw open voor de bewoners met hun familie
en naasten.
Onze woonzorgcentra en medewerkers blijven
echter alle verplichte hygiëneregels strikt opvolgen. We rekenen op jullie, alle bewoners, familie
en bezoek om dat ook te doen.

Samen blijven we elkaar beschermen.

De nieuwe bezoekregeling
Meer bezoek op de kamer
•

Het aantal bezoekers is niet meer beperkt.

•

Er mogen max. 2 bezoekers tegelijk op de kamer. De bezoekers houden ten minste 1,5 meter
afstand én houden hun chirurgisch mondneusmasker op. We maken dus geen onderscheid
meer tussen knuffelcontact en andere bezoeker(s) bij bezoek op de kamer.

•

Tijdens het bezoek, blijft de deur van de kamer open.

•

Elk woonzorgcentrum bepaalt zelf de bezoekmomenten per week. Elk dag is bezoek mogelijk in elk woonzorgcentrum. Er wordt wekelijks
minstens 1 mogelijkheid tot avondbezoek
voorzien.

•

Elke bezoeker blijft zich registreren én ontsmet
grondig zijn handen bij aankomst én vertrek.
Registreer je naam, telefoonnummer en bij welke
bewoner je op bezoek komt.

Cafetaria: enkel open voor bewoners
met hun familie/naasten
•

De cafetaria’s in de woonzorgcentra gaan open
maar enkel op weekdagen. We streven naar
minimaal 2 openingsmomenten per week.
•

Tafeltjes van max. 3 personen

Het aantal bezoekers per bewoner in de
cafetaria is gelijk aan het bezoek op de
kamer. De bewoner mag dus met max. 2
bezoekers aan een tafeltje zitten.
!!! Deze regel is ook van toepassing op onze buitenterrassen. Zo kunnen we zoveel mogelijk bewoners samen met hun bezoekers laten genieten
op onze terrassen, ook op kleinere terrassen.

•

De cafetaria en de terrassen zijn enkel open
voor bewoners en hun familie/naasten. Zo
kunnen de bewoners en de familie elkaar
eens op een andere plek ontmoeten.

•

De bezoekers en de bewoners houden in de
cafetaria minstens 1,5 meter afstand van
elkaar en van andere(n).

•

Er wordt steeds een chirurgisch mondneusmasker gedragen in de cafetaria. Enkel bij
het nuttigen van de consumptie mag dit
even af. Ook de bewoner draagt een chirurgisch mondneusmasker vanaf het moment
dat hij de afdeling verlaat.

•

•

Buiten op het terras mag het mondneusmasker af zolang u neerzit. Bij het binnengaan, zet u het mondneusmasker opnieuw op.
We volgen het verloop nauw op en als de
cafetariaregeling vlot én veilig verloopt, kan
het cafetariagebruik later worden uitgebreid.

Op bezoek bij je knuffelcontact
•

De bewoner mag op bezoek bij zijn knuffelcontact(en).
Voor het bezoek thuis bij familie werken we
wel nog met twee vaste knuffelcontacten.
De knuffelcontacten mogen om de 14 dagen
wisselen. De bewoner mag enkel door zijn
knuffelcontact worden opgehaald en teruggebracht.

•

Tijdens dit bezoek gelden de nationale algemene
regels die voor elke Belg van toepassing zijn:

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook
deze personen tot hetzelfde huishouden behoren
Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

•

Het bezoek gaat bij voorkeur door tijdens de

bezoekuren. Indien men wil afwijken van de
bezoekuren, overlegt men dit vooraf met de
verantwoordelijke (hoofd)verpleegkundige omdat de openingsuren van het WZC beperkt
zijn.

Buiten
•

De bewoner mag naar buiten volgens de nationale richtlijnen (wandeling, naar winkel ...) .
In openlucht mag hij max. met 10 personen
afspreken. Houd ook dan voldoende afstand.

•

De bewoner mag op het terras van een
openbare drankgelegenheid zitten met max.
4 personen in totaal.

Op moederdag zondag 9 mei
•

Er kunnen 2 bezoekers tegelijk op bezoek
komen met chirurgisch mondneusmasker.
Overleg binnen de familie wie wanneer op
bezoek komt.

•

Bewoners mogen met hun knuffelcontact
naar huis. We verwachten veel bezoek dit
weekend. Daarom vragen wij aan de familie
en naasten een bezoek bij het knuffelcontact
thuis aan te vragen vóór vrijdag 7 mei om 12
uur aan de balie van de voorziening.

We hopen dat u als bewoner en als familie
mag genieten van elk bezoek.
Doe dit zoveel mogelijk buiten als het weer
het toelaat. Blijf zeker alle veiligheidsmaatregelen zeer strikt opvolgen ook privé. Zo
houden we het veilig voor elkaar. Hopelijk
wordt daarna nog meer mogelijk.
Wij duimen alvast voor zonnige momenten.

Dank je wel!
Laat je vaccineren.
Doe zoals onze bewoners
en laat je vaccineren zodra
je aan de beurt bent.
Elisabeth, bewoner en
105 jaar intussen, heeft
niet getwijfeld.
En ze heeft er niets van
gevoeld!

