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         Heist-op-den-Berg, 23 oktober 2020 

 
Geachte bewoners,  

Geacht familielid, 

 

Afgelopen week hebben we het bezoek beperkt tot 1 vaste bezoeker per bewoner.  

We willen deze maatregel opheffen en de lijn zoals ze nu is in de maatschappij doortrekken naar het 

woonzorghuis maar beperkt tot 2 bezoekers in totaal vanaf zaterdag 24/10/2020.  

1 vaste knuffelbezoeker én 1 vaste bezoeker per bewoner op de kamer 

Wie is deze vaste knuffelbezoeker?  

- Dit is altijd 1 en dezelfde persoon.  

- Deze persoon mag met de bewoner knuffelen of een nauwer contact hebben. Wel raden we zeer 

sterk aan om steeds het (chirurgisch)mondmasker te dragen. Deze maatregel heeft bewezen 

dat dit het gevaar op besmetting zeer sterk beperkt. 

- Deze vaste knuffelbezoeker mag met niemand anders, buiten het gezin, een nauw contact 

hebben of knuffelen.  

Wie is de tweede vaste bezoeker?  

- Dit is 1 vaste bezoeker (een andere dan de knuffelbezoeker), gedurende 1 week dezelfde 

persoon, die op bezoek komt. Na die week mag het iemand anders zijn die gedurende 1 week 

op bezoek komt. 

- Deze persoon moet steeds een (chirurgisch) mondmasker dragen én 1.5 meter afstand 

houden van de bewoner. 

- Omdat elke familiesituatie anders is raden wij aan om goed met familie of vrienden af te 

spreken wie er op bezoek komt.  

Wie kan in de huidige situatie geen bezoeker zijn? 

- Kinderen, jongeren of studenten, risicopersonen kunnen geen bezoeker zijn. Zij kunnen wel op 

raambezoek komen. 

Aandachtspunten als je op bezoek komt: 

- Ontsmet of was de handen altijd bij het binnen- en buiten gaan.  

- Alle vaste bezoekers moeten zich registreren bij het betreden van het woonzorghuis. 

- Het bezoek kan enkel plaatsvinden indien de bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand aan 

het bezoek geen symptomen vertoond en gedurende de laatste 14 dagen niet positief 

getest werd op COVID-19. Als de vaste 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.  

- Bewoners mee naar huis nemen of andere uitstappen zijn niet toegestaan. 

- Wandelen met de bewoner is toegestaan met de 2 vaste bezoekers(zie toelichting 

hierboven), enkel en alleen op het domein van Ten Kerselaere. 

- De cafetaria blijft gesloten. Dit al zeker tot en met 15 november 2020. 

Indien er een bewoner positief getest wordt, of er is een uitbraak op een woning, kan de 

bezoekregeling individueel of per woning teruggeschroefd worden.   

Deze bezoekregeling is in samenspraak met enkele familieleden opgemaakt. Wens jij je bij deze 

overleggroep aan te sluiten of zijn er specifieke vragen, neem dan contact op met Veerle Nys 

0496/02.05.12 of veele.nys@emmaus.be of Heidi Gevers 015/22.88.19 heidi.gevers@emmaus.be 

  

Met vriendelijke groeten, 

Veerle Nys - directeur      Robert Poortmans - CRA 
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