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Geachte bewoner en familie,
Na het afwegen van heel wat factoren zijn we verheugd u te kunnen melden dat de bezoekregeling op
kamer vanaf dinsdag 1 september opnieuw mogelijk is.
Wij wensen u van harte te bedanken voor uw volharding in het volgen van de preventieve
beschermingsmaatregelen en jullie steun tijdens de voorbije periode.
In de nieuwe bezoekregeling staat het evenwicht tussen welzijn en de veiligheid van elke bewoner,
bezoeker en medewerker voorop en vormt deze het uitgangspunt voor een verantwoorde
bezoekregeling.
Vanaf dinsdag 1 september kunt u op bezoek komen op de kamer tussen 13u00 en 16u30 en dit mits het
volgen van onderstaande afspraken.
• Alle preventieve hygiëne maatregelen blijven de essentie van een veilig bezoek.
• Het staat u vrij om op bezoek te komen, tijdens de bezoekuren, wanneer u dit wenst. U dient aldus
geen voorafgaandelijke afspraak te maken.
• Het bezoek maakt deel uit van uw bubbel van 5 vastgelegde personen. Er kunnen slechts 2 personen
tegelijk op kamerbezoek zijn.
• Kinderen zijn welkom waarbij er geen leeftijdsgrens meer voorzien is.
Kinderen die op bezoek komen, worden meegerekend in de bubbel van 5 personen.
Elke persoon ouder dan 6 jaar dient een chirurgisch mondmasker (geen stoffen masker) te dragen.
• U meldt zich aan via het onthaal (Koninklijke baan) voor de registratie.
U draagt uw chirurgisch mondmasker, ontsmet de handen en respecteert de anderhalve meter.
In de lift kan u met maximum 5 personen aanwezig zijn.
• Na uw registratie begeeft u zich via de kortst mogelijke weg naar de kamer. U mag géén ander
bezoek plegen buiten het geregistreerde bezoek. Tijdens uw verplaatsing naar de kamer behoudt u
uw afstand van anderhalve meter.
• Tijdens uw bezoek op de kamer;
o neemt u plaats op de 2 klapstoelen die in de kamer aanwezig zijn,
o de kamerdeur blijft steeds open staan,
o u kunt geen gebruik maken van het toilet op de kamer,
o u mag de was en andere, niet bederfbare, goederen opbergen, maar behoudt steeds 1.5
meter afstand tov. de bewoner,
o het chirurgisch mondmasker mag niet afgedaan worden tijdens het bezoek,
o wanneer u uw bezoek wenst te beëindigen ontsmet u de klapstoelen, ontsmet de handen en
neemt de kortste weg terug naar de uitgang.
• Een bezoek in de brasserie of tuin is eveneens mogelijk. U kunt hier vrij in beschikken.
U neemt steeds de kortste weg naar de brasserie en vermijdt hierbij kruising, op minder dan
anderhalve meter, met andere personen.
Het mondmasker kan in de brasserie afgedaan worden op voorwaarde dat u neerzit en er een
plexiglas tussen u en de bewoner staat. In de tuin kan het mondmasker afgedaan worden indien u
anderhalve meter afstand bewaard.
• De uitgaansregeling buiten het woonzorgcentrum blijft ook mogelijk.
U dient dit ook te registreren en ook hier neemt u de kortste weg naar buiten en houdt u zich aan de
door de overheid opgelegde regels mbt het dragen van mondmasker en afstand.

Zondag 30/08/2020

De kortste weg doorheen het gebouw is aangeduid via verschillende signalisaties en pijlen aangebracht
op de grond.
De kamers die zich bevinden “ kant Lindenlaan” kan u bereiken door aan het onthaal rechts af te slaan en
de pijlen op de grond te volgen. De kortste route gaat via de brasserie.
Daarna volgt u de pijlen en begeeft u zich naar de middenlift of trappenhal kant Lindenlaan.
Wenst u zich tijdens het bezoek te begeven naar de tuin of brasserie dan dient u dezelfde weg terug te
nemen.
De kamers die zich bevinden “kant Koninklijke baan” kan u bereiken door aan het onthaal direct de lift te
nemen naar de juiste wooneenheid.
Wenst u zich tijdens het bezoek te begeven naar de tuin of brasserie dan dient u de lift terug te nemen
naar het gelijkvloers.
Aan het onthaal slaat u links af en volgt u de pijlen aangebracht op de grond.
De tuin kan u bereiken door de route te volgen door de brasserie.
We hopen om met deze nieuwe bezoekregeling nog beter te kunnen inspelen op de wensen van bewoner
en bezoek en blijven graag tot uw beschikking voor verdere vragen.
Met vriendelijke groeten,
Frank Vanfleteren
Alg. directeur

Sabrina Dhondt
Verantwoordelijke bewonerszorg

