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Betreft: uitbreiding versoepeling maatregelen bezoekers CDV Nieuwenhuizen 

vanaf 13/07/2020  

 

Beste bezoeker van het centrum voor dagverzorging, Nieuwenhuizen. 

Sinds maandag 25 mei zijn we opnieuw geopend na ruim twee maanden sluiting. Vanaf 

13/07/2020 worden volgende maatregelen versoepeld: 

 

 Het aantal maximale bezoekers is verhoogd van 8 naar 12. 

 

 Een bezoek aan kapper en pedicure is opnieuw mogelijk. 

 

Verdere richtlijnen blijven van kracht:  

 

 Er zijn twee “bubbels” gecreëerd. Eén groep bezoekers verwelkomen we op 

maandag, woensdag en/of vrijdag. Een tweede groep bezoekers ontvangen we 

op dinsdag en/of donderdag. Deze twee groepen worden strikt gescheiden van 

elkaar. 

 Wanneer u symptomen heeft (hoesten, koorts ≥ 37.5 °C, kortademigheid, 

keelpijn, spierpijn, ….) die kunnen wijzen op Covid-19, kan u geen gebruik 

maken van het CDV. We vragen om ons hierover correct te informeren in het 

belang van de veiligheid van andere bezoekers en medewerkers.  

 Wanneer u wordt opgehaald of wanneer u aankomt bij het CDV zal uw 

temperatuur worden genomen. Indien u temperatuur heeft (≥ 37.5°C) zal u niet 

terecht kunnen in het CDV.  

 Als u tijdens uw aanwezigheid symptomen krijgt, zal u worden afgezonderd van 

de groep in overleg met onze CRA, Dr. Reyntiens. U zal zo snel mogelijk het CDV 

verlaten en uw huisarts dienen te contacteren.  

 Wij stimuleren om maximaal gebruik te maken van eigen vervoer.  

 Indien u toch gebruik wenst te maken van ons vervoer dragen zowel u als de 

chauffeur een mondmasker. 

  De chauffeur draagt bovendien handschoenen en zal na elke rit, de high touch 

oppervlakken (deur, klink, …) ontsmetten. 

 U kan enkel de ingang van het CDV gebruiken (naast de babbelbox) om binnen te 

komen.  

 Begeleiders/ mantelzorgers worden niet toegelaten in het CDV. Zij nemen 

afscheid aan de deur.  

 Maaltijden worden voorzien.  
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 Tijdens de dag vragen we bezoekers maximaal de afstand te bewaren van elkaar 

en van medewerkers en bij voorkeur een masker te dragen. Indien u zelf niet 

over een masker beschikt, kunnen wij dit aanbieden. Medewerkers dragen altijd 

een mondmasker.  

 Wij zullen extra aandacht hebben voor handhygiëne zowel bij bezoekers als 

medewerkers.  

 De ruimte van het CDV, sanitair en meubilair zullen dagelijks gereinigd en 

ontsmet worden.  

 Indien het beperkte aanbod (aantal dagen) onvoldoende blijkt te zijn, aarzel niet 

om dit te signaleren (Lies.van.mol@emmaus.be of 015 47 58 66). We zijn steeds 

bereid om mee te zoeken naar een oplossing.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Leen Van Olmen                                                             Lies Van Mol 

Directeur                                                                       Verantwoordelijke CDV 

Leen.van.olmen@emmaus.be                                          Lies.van.mol@emmaus.be 

0475 64 06 82                                                               015 47 58 66 
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