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Richtlijnen bezoek – en uitgaansregeling vanaf 3 augustus 2020 
 
Geachte bewoner 
Geacht familielid 
 
Warm contact mogelijk maken tussen bewoner én familie, mantelzorger(s) en vrienden mits een goed 
evenwicht te bewaren met de algemene veiligheid blijft ons basisprincipe.  
 
De komende week zal onze bezoekregeling tussen 13u30 en 16u30 er als volgt uitzien :  
 

 Ontvangstruimtes  Brasserie  
(zonder consumpties) 

Verlaten voorziening  

MAANDAG    

DINSDAG X X X 

WOENSDAG X X X 

DONDERDAG X X X 

VRIJDAG X X X 

ZATERDAG   X X 

ZONDAG    X 

 
Bezoek is enkel mogelijk na reservatie.  
Reserveren doet u door telefonisch contact met ons op te nemen op weekdagen tussen 9u30 en 11u30 op 
het nummer 0492/73 90 47. 
Aanvragen via andere kanalen (mail, messenger, afdelingen, onthaal,…) zijn niet mogelijk. 
 
Volgende maatregelen blijven van toepassing :   

- Ingang via kant Koninklijke Baan.  
Indien u met de fiets komt, kan u die plaatsen in het fietsenrek thv de assistentiewoningen 
‘Zeegalm’. 

- Handen ontsmetten bij het betreden van het woonzorghuis. 
- Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht in het woonzorghuis voor de bezoeker 

en de bewoner.  
Ook in De Panne dient u een mondmasker te dragen op de aangeduide plaatsen. 

- Registratie contactgegevens in kader van contacttracing. 
- De was kan tijdens het bezoek opgehaald worden. Gelieve dit weer te geven bij reservatie van uw 

bezoek.  
- Er is geen beperking in tijd voor uw bezoek of wandeling, maar u dient voor 16u30 de bewoner 

terug te brengen naar het woonzorghuis. 
- Maximum 2 bezoekers / bewoner.  

Hou hierbij rekening met de algemene bubbel van maximum 5  personen. 
- Kruising tussen de verschillende leefgroepbubbels vermijden. De leefgroepbubbels worden 

hieronder weergegeven :  
o De Kelle  : gelijkvloers 
o Zeebries LL : eerste verdieping kant Lindenlaan   
o Zeebries KB : eerste verdieping kant Koninklijke Baan  
o Duinroos LL : tweede verdieping kant Lindenlaan 



                                                                                                                                      02/08/2020 

o Duinroos KB : tweede verdieping kant Koninklijke Baan 
o Zeezicht LL : derde verdieping kant Lindenlaan  
o Zeezicht KB : derde verdieping kant Koninklijke Baan  
o Kykhill: vierde verdieping  

Tips om jezelf en je familie te beschermen  
(bron : https://www.info-coronavirus.be/nl/tips-om-jezelf-te-beschermen/) 

1. Pas de 5 gezonde gewoonten toe: 
• Blijf thuis als je ziek bent. 
• Was regelmatig je handen. 
• Geef geen hand of kus. 

• Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak. 
• Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog. 

2. Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus: 
• mensen ouder dan 65 jaar 
• mensen met diabetes (type 2), in combinatie met obesitas en/of problemen met hart, longen 

of nieren 
• mensen met problemen met hart, longen of nieren 
• mensen die gevoelig zijn voor infecties 

3. Hou 1,5 meter afstand van andere personen.  
Ben je op een openbare plaats (station, markt, winkel, …) en kan je geen 1,5 meter afstand 
houden? Draag dan best een mondmasker.  

4. Spreek als gezin af met maximum 5 personen (kinderen -12 jaar niet inbegrepen). 
5. Spreek buiten af. Kan je niet buiten afspreken ? Verlucht goed: zet het raam open. 
6. Doe je iets in groep met jouw gekozen bubbel (bijvoorbeeld op restaurant, op uitstap of bij je 

thuis) ? Doe dit met maximum 10 personen (kinderen -12 jaar niet inbegrepen). 

 
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 
 
 


