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Hofstade, 02/03/2021 

 

Beste bewoner, 

Beste bezoeker, 

 

Hieronder vindt u de aangepaste richtlijnen ivm opname. 

 

Afspraken rond opname en quarantaine 

 

 Voorafgaand aan de opname dient de bewoner getest te worden. Maximum 2 dagen 

op voorhand. De uitslag van de test moet meegebracht worden. Zelfs indien bewoner 

gevaccineerd is. 

 Indien de bewoner gevaccineerd is en een negatieve test kan voorleggen dient deze 

niet in quarantaine te gaan. 

 Bij opname van een niet gevaccineerde bewoner is er altijd een quarantaine van 7 

dagen. De dag van de testing is steeds dag 0.  

o Indien de test negatief is, wordt de bewoner een tweede keer getest op dag 

7, maar blijft wel in quarantaine. Bij een tweede negatieve test mag de 

bewoner de kamer verlaten, maar dient wel nog tot dag 9 op de kamer te eten 

en niet bij de andere bewoners aan tafel. 

Tijdens de quarantaine mag de bewoner bezoek ontvangen van maximum 2 

personen. Dit moeten steeds dezelfde personen zijn. Deze personen dragen 

een chirurgisch mondneusmasker en dienen steeds voldoende afstand te 

bewaren van de bewoner. Bij voorkeur vragen wij aan de bewoner om ook 

steeds een mondneusmasker te dragen bij bezoek. 

o Indien de test positief is, verderzetten quarantaine, in overleg met de 

coördinerend raadgevend arts wordt bekeken wanneer de quarantaine kan 

worden stop gezet. 

 

Algemene covid afspraken na quarantaine 

 

 Bezoek met nauw contact wordt beperkt tot 2 vaste personen per bewoner. Wij 

vragen u om tijdens het bezoek uw chirurgisch mondneusmasker te dragen. Het is 

aangeraden dat de bewoner tijdens het bezoek ook zijn/haar mondmasker draagt. Deze 

maatregel heeft bewezen dat dit het gevaar op besmettingen sterk beperkt. Deze 

bezoekers kunnen om de 14 dagen wisselen. Omdat elke situatie anders is raden wij 

aan om goed af te spreken met familie of vrienden wie er op bezoek komt.  

 Consultaties bij artsen kunnen doorgaan.  

 Wandelen op het domein is toegestaan met 4 vaste bezoekers, net zoals de algemene 

maatregelen voor iedereen.  

 In palliatieve situaties is onbeperkt bezoek toegestaan. Dit wordt concreet afgesproken 

met de hoofdverpleegkundige.  

 Bezoek via de babbelbox is ook een mogelijkheid. 

 

Aandachtspunten bij bezoek:  

 Draag steeds een chirurgisch mondneusmasker. 
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 Ontsmet je handen bij het betreden en het verlaten van Ambroos 

 Elke bezoeker moet zich registreren 

 Het bezoek kan enkel plaatsvinden indien de bezoeker gedurende 14 dagen 

voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoont en gedurende de laatste 14 

dagen niet positief getest werd op COVID-19. 

 

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

bezoekregeling individueel of per woning herbekeken worden. 

 

Wat betreft de assistentiewoningen doen we een oproep om de sociale contacten tot een 

minimum te beperken, conform de nationale richtlijnen.  

 

Wij vragen u om de richtlijnen nauwgezet op te volgen. Indien u vragen hebt, aarzel niet ons 

te contacteren.  

 

Leen Van Olmen                                                             Dr. Sophie Reyntiens 

Directeur                                                                          CRA 

0475 64 06 82 

Leen.van.olmen@emmaus.be 
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