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         Heist op den Berg, 11/02/2021 

Beste cliënt van het centrum voor dagverzorging, 

Beste familie, 

 

Wij hebben tot op heden nog steeds geen informatie over de vaccinaties van de cliënten van het 

dagcentrum ontvangen. Binnen de Taskforce is men daar nog over aan het debatteren hoe men 

dit gaat aanpakken en hopelijk kunnen wij jullie hieromtrent binnenkort goed nieuws brengen.   

Tijdelijk aangepaste maatregelen vanaf 20 januari (verlengd):  

- Wij vragen aan de cliënten om zoveel als mogelijk, gedurende de aanwezigheid 

in het dagcentrum, een chirurgisch mondmasker te dragen. Dit zolang tot een 

hoge vaccinatiegraad bereikt is.  

Tip: een chirurgisch mondmasker is aangenamer om te dragen dan een stoffen 

mondmasker. Neem ook elke dag een proper mondmasker.   

- De ruimtes waar de cliënten samen zitten worden een aantal keer per dag verlucht en 

ontsmet 

Volg ook thuis goed de maatregelen op, zo kan je de kans op besmetting verminderen.  

Mondmaskers  

- Cliënten die gebruik maken van het vervoer zijn verplicht een chirurgisch mondmasker 

te nemen van het centrum voor dagverzorging aan € 0.50 (conform de marktprijzen) 

Wij zijn trots op onze cliënten 

Met grote fierheid kunnen we nog steeds zeggen dat al onze cliënten van het centrum voor 

dagverzorging zeer goed de maatregelen naleven. Tot op heden hebben wij nog geen uitbraak 

gehad en dat is te danken aan de cliënten en de medewerkers. Ondanks de moeilijke periode 

doet iedereen zijn uiterste best en zoeken we samen naar de best mogelijke oplossingen.  

Nog steeds willen wij u danken voor het vertrouwen en het begrip in deze moeilijke periode.  

We moeten samen nog even volhouden.  

 

Veerle Nys          dr Kaat Crèvecoeur  

Directeur                                                    CRA  
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