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Richtlijnen bezoek  
 
Vóór bezoek : 

• Aanmelden aan het onthaal Koninklijke Baan  
• Dragen chirurgisch mondmasker (geen stoffen masker) 
• Ontsmetten handen 
• Temperatuurmeting  
• Afgifte verklaring op eer of invullen ter plaatse  

• Onder begeleiding van een vrijwilliger gaat u naar de kamer.  (max 5 personen / lift) 
U behoudt de social distance tussen medewerkers, vrijwilligers en andere bezoekers  

Tijdens bezoek : 

• Ontsmetten handen  
• Overhandigen meegebrachte goederen aan de medewerker van de dienst 
• Plaats nemen op de klapbare stoel 

Geen gebruik maken van het toilet op de kamer of aanraken van voorwerpen 
• Behouden 2 meter afstand : mondmasker mag afgedaan worden  
• Kamerdeur blijft open 
• Een medewerker of vrijwilliger zal regelmatig langs komen om na te gaan of alles goed verloopt 
• Wenst u het bezoek te beëindigen ? Spreek een medewerker aan 

Na bezoek : 

• Meenemen vuile was  
• Dragen chirurgisch mondmasker  
• Ontsmetten handen 
• Onder begeleiding van een vrijwilliger verlaat u het woonzorgcentrum.  (max 5 personen / lift) 

U behoudt de social distance tussen medewerkers, vrijwilligers en andere bezoekers  

• Wat kan er niet 

o Bezoek van kinderen jonger dan 14 jaar 
o Huisdieren zijn niet toegelaten  
o Meebrengen bederfbaar voedsel  

Wie zich niet houdt aan de voorwaarden zal gevraagd worden om het bezoek vroegtijdige 

stop te zetten. De bewoner dient nadien 14 dagen in kamerisolatie te verblijven. 

 
We hopen dat iedereen zich aan de maatregelen houdt zodoende we deze versoepelingen 
kunnen blijven aanhouden. 

 We ontvangen jullie met de glimlach en kijken uit naar jullie bezoek! 
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Bezoekschema  
 

 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 = 4 de verdieping )  
 
 

 
 
 


