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Geachte bewoner 
Geachte familie 
 
 
 
Op dinsdag 2 februari werden alle bewoners van het woonzorghuis voor de 2de maal succesvol 
gevaccineerd.  
Het duurt 7 dagen na de tweede vaccinatie vooraleer je lichaam antistoffen ontwikkelt en de bescherming 
goed begint te werken. 
Het Covid-19 vaccin biedt 95 %  bescherming en het blijft belangrijk en een verplichting vanuit de overheid 
om de veiligheidsmaatregelen te blijven volgen.  
Ondertussen zullen in functie van de stijgende vaccinatiegraad een aantal versoepelingen mogelijk zijn. 
 
Een  eerste stap in de versoepeling start in het woonzorghuis vanaf woensdag 10 februari. 
Vanaf 10 februari zal bezoek terug mogelijk zijn tussen 13u30 en 16u30 mits aandacht voor de preventieve 
maatregelen.  
 
Op donderdag 11 februari is bezoek uitzonderlijk  mogelijk tussen  15u en 16u30 wegens het tweede 
vaccinatiemoment van onze medewerkers en zorgverstrekkers van de eerste lijn. 
 

- De bewoners kunnen maximaal 2 vaste bezoekers ontvangen per periode van 14 dagen. 
o De eerste periode vangt aan op de 1ste dag van de maand tem 15de dag van de maand, de 

tweede periode vanaf de 16de dag tem de laatste dag van de maand, 
o Het is aan de bewoner en familie om samen vooraf af te spreken wie er op bezoek komt 

tijdens de periode van 14 dagen, 
o Kinderen, ongeacht hun leeftijd, behoren tot de bubbel van 2 vaste bezoekers.  

Kinderen ouder dan 6 jaar dienen een chirurgisch mondmasker te dragen, 
o Externe huisdieren zijn toegelaten.  

Na het aanraken, moeten de handen onmiddellijk gewassen worden. 
 

- U draagt steeds een chirurgisch mondmasker, ontsmet de handen en respecteert de anderhalve 
meter. 
In de lift kan u met maximum 5 personen aanwezig zijn. 
 

- U meldt zich aan via het onthaal (Koninklijke Baan).  
Elke bezoeker registreert zich individueel aan de registratiezuil. 
 

- Het bezoek neemt de kortste weg naar de kamer en kan niet vertoeven in de woonleefruimtes. 
U mag géén ander bezoek plegen buiten het geregistreerde bezoek.  
Wenst u iemand te spreken van de zorgmedewerkers, drukt u op de bel in de kamer.   
U verplaatst zich niet naar het verpleeglokaal. 
 

- KAMERBEZOEK  
o U neemt plaats op de 2 klapstoelen die in de kamer aanwezig zijn en behoudt 1.5 meter 

afstand, 
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 door bewoner of bezoeker. 

Indien het niet mogelijk is voor de bewoner om een mondmasker te dragen, overlegt u 
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 met de zorgmedewerkers en zoeken we samen naar een alternatief, 

o Op de kamer kan er niet samen gegeten of gedronken worden, 
o Wanneer u uw bezoek wenst te beëindigen ontsmet u de handen en neemt u de kortste 

weg terug naar de uitgang. 
 

- TUINBEZOEK :  
o het mondmasker kan afgedaan worden indien u anderhalve meter afstand bewaart,  
o In de tuin kunnen enkel de vaste 2 bezoekers en de bewoner aanwezig zijn. 

 
- BRASSERIE 

o Open van dinsdag tem zaterdag tussen 14u00  - 16u30, 
o Momenteel kan er in de brasserie niet gegeten of gedronken worden.  

De maatregelen van kracht in de horeca zijn nog steeds geldig. 
 
 
Bovenvermelde bezoekregeling geldt niet voor bewoners die palliatief zijn.  
Bij deze bewoners kan de familie steeds op bezoek komen na overleg met het zorgteam. 
 
 
We danken u voor uw begrip en het stipt opvolgen van de afspraken in het belang van iedereen. 
 
Indien er nog vragen zijn, kunt u ons steeds hieromtrent contacteren. 
 
 
Genegen groeten en houd het veilig, 
 
 
 
 
 
S. Dhondt           Dr. M. Bossuyt   F. Vanfleteren 
Verantwoordelijke bewonerszorg           coördinerend en raadgevend arts                       Alg. Directeur 


