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Heist-op-den-Berg, 14 oktober 2020 
 
Geachte bewoners,  

Geacht familielid, 

 

Gisteren hebben we vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid het bericht 

ontvangen dat de drempelwaarde met Covid-19 besmettingen voor Heist op den 

Berg overschreden werd. Dit wil zeggen dat de cijfers niet de goede kant uitgaan.   

Doordat de drempelwaarde overschreden werd in Heist op den Berg, vragen we dan ook 

aan alle bewoners en bezoekers van de woningen, Assistentiewoning The Village én 

cliënten van het centrum voor dagverzorging verhoogde waakzaamheid.  
 

Op dinsdag 6/10/2020 kondigde de Nationale Veiligheidsraad al een aantal 

verstrengingen aan, hier willen we kort met jullie op terugkomen. We vragen aan 

iedereen om zich strikt te houden aan de bubbel van 3, dit wil zeggen dat de bewoners 

en cliënten ook nog maar 3 nauwe contacten mogen hebben en dat het woonzorghuis 

zich momenteel in “code oranje” bevindt. Om een lockdown te vermijden moeten we 

SAMEN goed voor elkaar blijven zorgen en de maatregelegen correct naleven.   

Wie is de bubbel of zijn de nauwe contacten voor onze bewoners of cliënten? 

- Dit zijn de 3 personen, steeds dezelfde, waarmee de bewoner nauwere contacten 

heeft en waarmee de afstandsregel niet altijd gegarandeerd kan worden. Spreek 

dus onderling met de familie goed af wie die 3 personen zijn.  

- Alleen deze 3 personen kunnen met de bewoner naar de cafetaria gaan (zie 

verder). In de cafetaria kan je immers de afstandsregel van 1.5 meter niet 

garanderen als je samen aan tafel zit. 

- Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoekers gedurende 14 dagen voorafgaand 

aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en gedurende de laatste 14 

dagen niet positief getest werden op COVID-19. Als de bezoeker positief getest 

is, kan hij/zij enkel terug op bezoek komen als de huisarts die bezoeker inschat 

dat hij/ zij niet meer besmettelijk is.  

Bezoekregels: 

- Andere bezoekers, die niet in de bubbel van 3 zitten, zijn nog steeds welkom op 

de kamer, maar dragen steeds het mondmasker en behouden de afstand van 1.5 

meter. 

- We willen geen concrete aantallen vastleggen omdat elke situatie anders is maar 

vragen wel uitdrukkelijk om het aantal verschillende bezoekers te beperken tot  

familie en nauwe vriendenkring van de bewoner. De overheid blijft immers 

aandringen om het aantal contacten te beperken. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Veerle Nys,        Robert Poortmans 

Directeur Ten Kerselaere       CRA WZH Ten Kerselaere 

0496 02 05 12 – veerle.nys@emmaus.be  
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