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                                                                                    Hofstade, 26/03/ 2021 

 

Betreft: Aanpassing maatregelen voor WZC en GAW vanaf 27/03/2021 

  

Beste bewoner, 

Beste bezoeker,  

Wij kregen zo net nieuwe richtlijnen vanuit de Vlaamse overheid m.b.t. kapper, pedicure en bezoek.  

Vanaf zaterdag 27/03 zal het kapsalon voor 4 weken gesloten zijn. Het goede nieuws is dat de 

kappers de afgelopen weken een inhaalmanoever hebben gedaan en elke bewoner minstens 

eenmaal aan de beurt kwam. We hadden echter gehoopt niet opnieuw te moeten sluiten!  

Wat de pedicure aangaat, zal behandeling enkel mogelijk zijn op medische indicatie. Dit wordt 

enerzijds door de medewerkers op de woning opgevolgd, anderzijds kan u de vraag stellen indien u 

denkt dat dit aangewezen is voor uzelf of uw familielid.  

De andere maatregelen blijven behouden: 

 Contacten tussen leefgroepen kunnen maar met de nodige aandacht voor afstand 

om hoogrisicocontact te vermijden.  

 Cafetaria blijft gesloten voor externen dus ook voor bezoekers. 

 In contacten tussen het personeel en tussen het personeel en de bewoners blijven 

alle preventieve en hygiënemaatregelen van kracht. Ook voor bezoekers geldt een 

blijvende toepassing van alle preventieve en hygiëne maatregelen.  

 De bewoner kan de voorziening verlaten. Daarbij gelden dezelfde regels als voor  

iedereen in de bevolking. Een wandeling buiten kan met 4 contacten, (3+1). Een 

winkelbezoek bijvoorbeeld kan, een bezoek aan verschillende familieleden samen 

niet. 

Voor de richtlijnen m.b.t. bezoek werden de nationale regels voor alleenstaanden als 

uitgangspunt genomen.   

 Elke bewoner kan twee nauwe contacten hebben, met fysieke nabijheid dus. Dit 

kan in de kamer.   

 De twee contacten kunnen om de twee weken wisselen.  

 Bijkomend kan de bewoner, net zoals elke burger, buiten bijkomende personen 

zien, binnen een maximale groep van vier.   

 Ondersteuning door de mantelzorger kan, bijvoorbeeld maaltijdbegeleiding. Dat 

gebeurt dan op de kamer.  

 Externe animatoren zijn voorlopig niet mogelijk. .  

De viruscirculatie in de samenleving vereist dat we de nodige voorzichtigheid aan de dag 

leggen. 
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Directeur                                                                          CRA 

0475 64 06 82 

Leen.van.olmen@emmaus.be 

  

 

 

 

mailto:ambroos@emmaus.be
http://www.woonzorgemmaus.be/
mailto:coordinatie@emmaus.be
http://www.emmaus.be/

