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Geachte bewoner 
Geacht familielid 
 
We wensen u te informeren omtrent de nieuwe verstrengde  richtlijnen die vanaf zaterdag 25 juli in voege 
treden. 
 
Zoals u de afgelopen dagen in de media kon vernemen, is de evolutie  van de cijfers van het aantal 
besmette COVID19 personen ongunstig.  Daarom werd op 23 juli 2020 door de Vlaamse Taskforce Covid-
19 Zorg beslist om voor alle woonzorgcentra (tijdelijk) bijkomende veiligheidsmaatregelen in te voeren. 
 
Hieronder beschrijven we de wijzigingen. Deze vormen een globaal kader die vandaag en de volgende 
dagen verder wordt uitgewerkt, verfijnd en gecommuniceerd.  
 
Bezoek – op de kamer is niet meer mogelijk vanaf zaterdag 25 juli  
 

Bezoek – in de ontvangstruimtes (modulair gebouw)  tussen 13u30 en 16u30; 
- mogelijk vanaf dinsdag 28 juli na voorafgaandelijke reservatie via 0492/73 90 47 en tussen 09.30 

en 11.30u op weekdagen, 
- ten alle tijden dient een mondmasker gedragen te worden door de bewoner en bezoeker,  
- 1.5 meter afstand dient steeds bewaard te worden. Nauw contact (knuffel, kus, …) is niet meer 

toegestaan tussen bewoner en het bezoek, 
- uitgebreide persoonlijke bubbel (familie, vrienden van bewoner) : blijft behouden op 15 vaste 

personen, deze kunnen niet wisselen per week, 
- ingang via kant Koninklijke Baan, 
- registratie van contactgegevens in kader van contacttracing blijft een verplichting,  
- maatregelen rond handhygiëne blijven cruciaal en behouden,  
- respecteren van de leefgroepbubbel. Contact tussen bewoners van verschillende 

leefgroepbubbels is niet mogelijk. 
 

Bezoek – in de tuin tussen 13u30 en 16u30; 
- mogelijk vanaf dinsdag 28 juli na voorafgaandelijke reservatie via 0492/73 90 47 en tussen 09.30 

en 11.30u op weekdagen, 
- ten alle tijden dient een mondmasker gedragen te worden door de bewoner en bezoeker,  
- 1.5 meter afstand dient steeds bewaard te worden. Nauw contact (knuffel, kus, …) is niet meer 

toegestaan tussen bewoner en het bezoek, 
- uitgebreide persoonlijke bubbel (familie, vrienden van bewoner) : blijft behouden op 15 vaste 

personen, deze kunnen niet wisselen per week, 
- ingang via kant Koninklijke Baan, 
- registratie van contactgegevens in kader van contacttracing blijft een verplichting,  
- maatregelen rond handhygiëne blijven cruciaal en behouden,  
- respecteren van de leefgroepbubbel. Contact tussen bewoners van verschillende 

leefgroepbubbels is niet mogelijk. 
 

Bezoek – in de brasserie tussen 13u30 en 16u30; 
- mogelijk vanaf dinsdag 28 juli na voorafgaandelijke reservatie via 0492/73 90 47 en tussen 09.30 

en 11.30u op weekdagen, 
De brasserie is uitzonderlijk gesloten van zaterdag 25 juli tem maandag 27 juli, 

- ten alle tijden dient een mondmasker gedragen te worden door de bewoner en bezoeker,  
- 1.5 meter afstand dient steeds bewaard te worden. Nauw contact (knuffel, kus, …) is niet meer 

toegestaan tussen bewoner en het bezoek, 
- uitgebreide persoonlijke bubbel (familie, vrienden van bewoner) : blijft behouden op 15 vaste 

personen, deze kunnen niet wisselen per week, 
- ingang via kant Koninklijke Baan, 
- registratie van contactgegevens in kader van contacttracing blijft een verplichting,  
- maatregelen rond handhygiëne blijven cruciaal en behouden,  



                                                                                                                                     24/07/2020 

- respecteren van de leefgroepbubbel. Contact tussen bewoners van verschillende 
leefgroepbubbels is niet mogelijk. 

 

Verlaten van de voorziening tussen 13u30 en 16u30;  
- Mogelijk vanaf maandag 27 juli na voorafgaandelijke reservatie via 0492/73 90 47 en tussen 09.30 

en 11.30u op weekdagen, 
- ten alle tijden dient een mondmasker gedragen te worden door de bewoner en bezoeker,  
- 1.5 meter afstand dient steeds bewaard te worden. Nauw contact (knuffel, kus, …) is niet meer 

toegestaan tussen bewoner en het bezoek, 
- uitgebreide persoonlijke bubbel (familie, vrienden van bewoner) : blijft behouden op 15 vaste 

personen, deze kunnen niet wisselen per week, 
- ingang via kant Koninklijke Baan, 
- registratie van contactgegevens in kader van contacttracing blijft een verplichting,  
- maatregelen rond handhygiëne blijven cruciaal en behouden,  
- respecteren van de leefgroepbubbel. Contact tussen bewoners van verschillende 

leefgroepbubbels is niet mogelijk. 
 

Wasophaling 
- Er zal terug voorzien worden in een Collect & Go moment. 

Wij bekijken momenteel de praktische regeling en zullen dit begin volgende week verder 
communiceren. 

 
Wandelnamiddagen ( binnen de leefgroepbubbel) 

- Onze woonleefbegeleiders blijven wandelingen organiseren per leefgroepbubbel samen met 
vrijwilligers en familie. 

 
 
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, 
 
 
 
 
S. Dhondt       F. Vanfleteren 
Verantwoordelijke bewonerszorg     Alg. directeur 

 
 


