
                                                                                                                                  Donderdag   11/06/2020 

Geachte bewoner en familie, 
 
We zijn verheugd  u te kunnen melden dat er sedert meer dan een week er in onze voorziening geen 
enkele Covid besmetting meer is.   We kunnen stellen dat alle genomen maatregelen hun gewenste effect 
hebben gehad.   Ik wens u dan ook van harte te bedanken  voor uw volharding in het volgen van de 
preventieve beschermingsmaatregelen en jullie steun in de voorbije periode. 
 
De voorbije 3 weken hebben we het bezoek georganiseerd in het modulaire gebouw.  Met bovenvermelde 
goede resultaat is het moment aangebroken om de volgende stap te zetten in onze bezoekregeling. 
In deze nieuwe bezoekregeling blijft de veiligheid van elke bewoner, bezoeker en medewerker primordiaal 
en vormt deze  het uitgangspunt voor een verantwoorde bezoekregeling.    
 
Vanaf aanstaande maandag 15 juni kunt u opnieuw  op bezoek komen op de bewonerskamer. 
Het bezoek geschiedt binnen de vooraf bepaalde tijdstippen en volgens onderstaand schema.   Deze 
regeling is noodzakelijk om onderlinge kruising tussen bezoek van verschillende bubbels te vermijden en 
de veiligheid te kunnen waarborgen. 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

15/06 - 20/06  

13u00-14u30 
15u00- 16u30 

Zeebries 
KB 
LL 

Duinroos 
KB 
LL 

Zeezicht 
KB 

LL + Kykh 

Zeebries 
LL 
KB 

Duinroos 
LL 
KB 

Zeezicht 
LL + Kykh 

KB 

22/06 - 27/06 

13u00-14u30 
15u00- 16u30 

Zeezicht 
KB 

LL + Kykh 

Zeebries 
KB 
LL 

Duinroos 
KB 
LL 

Zeezicht 
LL + Kykh 

KB 

Zeebries 
LL 
KB 

Duinroos 
LL 
KB 

(KB = Kant Koninklijke Baan, LL = Lindenlaan, Kykh = Kykhill) 
(Zeebries = 1ste verdieping, Duinroos = 2de verdieping, Zeezicht = 3de verdieping, Kykhill = 4de verdieping) 
 

Praktisch ; 
• U dient om op bezoek te komen geen voorafgaandelijke afspraak  te maken. 

• Het bezoek kan met 2 personen tegelijk (=3pers. op kamer) , waarbij de minimum leeftijd 14 jaar bedraagt. 
• U meldt zich aan via het onthaal (Koninklijke baan)  voor de registratie waarna een vrijwilliger u zal 

begeleiden naar de kamer.  U draagt uw mondmasker, ontsmet de handen en respecteert de 
anderhalve meter. 

• Op de kamer ; 
o U neemt plaats op de speciaal voorziene stoelen. 
o De kamerdeur blijft steeds open staan. 
o U maakt geen gebruik van het toilet op de kamer en raakt geen voorwerpen aan. 
o U kunt de was en andere, niet bederfbare, goederen op de kamer achterlaten.  Deze worden 

door onze medewerkers dan achteraf opgeborgen. 
o U mag uw mondmasker afdoen wanneer u de afstand van 2 meter respecteert. 
o Wanneer u uw bezoek wenst te beëindigen ontsmet u de handen, verwittigt u de begeleider 

wonen en leven waarna men u zal begeleiden naar buiten. 
• Indien u vragen hebt tijdens uw bezoek kunt u zich steeds wenden tot de begeleider wonen en leven. 
 
Indien er nog vragen zijn, blijven we graag tot uw beschikking. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Frank Vanfleteren     Sabrina Dhondt 
Alg. directeur      Verantwoordelijke bewonerszorg 

 
  


