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Geachte bewoner 
Geacht familielid 
 
We wensen u te informeren omtrent de nieuwe richtlijnen bezoekregeling in de woonzorgcentra die met 
onmiddellijke ingang in voege treden. 
 
Zoals u de afgelopen dagen in de media kon vernemen, is de evolutie  van de cijfers van het aantal 
besmette COVID19 besmette personen ongunstig.  Momenteel zijn diverse opflakkeringen in Limburg, 
Antwerpen maar ook in diverse kleinere gemeenten in West-Vlaanderen.  Daarom heeft de Vlaamse 
overheid vrijdagavond nog bijkomende richtlijnen opgesteld voor woonzorgcentra. 
Waar De Panne, tot op vandaag, nog steeds geen besmettingen telt, is gezien de vele toeristen het risico 
van mogelijke  COVID overdracht ernstig vergroot.   
 
We wensen u onderstaand de nieuwe richtlijn mee te geven en uw bijzondere aandacht te vragen om de 
reeds bestaande richtlijnen zeer strikt op te volgen teneinde een nieuwe verstrenging te vermijden: 

 Nieuw : alle bezoekers, ook als ze tot dezelfde bubbel behoren, blijven ook op kamer steeds het 
chirurgisch mondmasker dragen.   Het mondmasker mag dus nooit , noch bij het behouden van de 
anderhalve meter afstand noch indien het een relatie ouder-kind of echtgenoot-echtgenote  
betreft, worden afgezet. 
Enkel wanneer men buiten in de tuin is én met behoud van de anderhalve meter kan het 
mondmasker afgezet worden. 

 Iedereen, ook de bewoners, past zowel bij het betreden als bij het verlaten van de voorziening 
onmiddellijk handhygiëne toe. 

 Wanneer u buiten de voorziening gaat wandelen, iets gaat drinken, ga dan nooit op plaatsen, 
straten of terrassen  waar de afstand niet gegarandeerd kan worden of waar de hygiënische 
maatregelen niet worden opgevolgd.  

 Gelieve de bezoekerstijden en uitgaansregeling tussen 13.30u-16.30u stipt te respecteren.   
de in- en uitgang tot de voorziening is enkel via de Koninklijke Baan, de  achter inkom kan enkel 
worden gebruikt om u naar de tuin te begeven. 

 Het registreren van de bezoekers en uw contacten buiten het woonzorgcentrum, tijdens verlaten 
van de voorziening, dient volledig en correct te gebeuren aan het onthaal. 

 De bestaande algemene richtlijnen betreffende mondmasker, handhygiëne, anderhalve meter, 
beperken van aantal contacten (bubbel)  blijven essentieel in de strijd tegen COVIC19. 
 

Beste bewoner, familie en bezoeker, het is enkel met jullie hulp en met het stipt opvolgen van alle 
bovenvermelde en de bestaande richtlijnen dat we kunnen slagen om nieuwe verstrengde maatregelen of 
een algemene lockdown te vermijden. 
Daarom vraag ik u uitdrukkelijk, mede in naam van alle kwetsbare bewoners en onze medewerkers, om de  
gemaakte afspraken correct op te volgen.     
Ik ben ervan overtuigd dat we op uw steun en discipline kunnen rekenen in onze gezamenlijke strijd tegen 
COVID19 ! 
Indien we echter vaststellen  dat de richtlijnen of aanbevelingen van onze medewerkers onvoldoende 
worden opgevolgd kan de voorziening deze persoon de toegang tot het woonzorgcentrum ontzeggen. 
 
Wij volgen de situatie op de voet en doen alles om de veiligheid en het welzijn van de bewoners te 
garanderen. Wij leven samen met u op hoop en danken u voor uw begrip en steun. 
 
Indien er nog vragen zijn, kunt u ons steeds hieromtrent contacteren. 
 
Genegen groeten en houd het veilig, 
 
F. Vanfleteren 
Alg. directeur 
 
 


