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Versoepeling maatregelen voor bezoekers, mantelzorgers en 

vrijwilligers van woonzorgcentra vanaf zaterdag 8 mei 2021 

 

We blijven als directie bezorgd om de gezondheid van onze bewoners, hun naasten, 

medewerkers en vrijwilligers. Ondertussen, meer dan een jaar na het opduiken van het 

Coronavirus, kunnen we eindelijk terug een grote stap zetten naar het gewone leven van 

alledag waar we zo naar uitkijken.  

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen van harte te bedanken om 

de nodige maatregelen gedurende deze moeilijke periode telkens strikt toe te passen. 

De algemene epidemiologische situatie in onze samenleving is nog niet voldoende 

gunstig, maar lijkt zich stilaan te stabiliseren.  Buiten de woonzorghuizen zijn elke dag 

meer en meer oudere en kwetsbare personen een eerste keer gevaccineerd.  Daarnaast 

is er de gunstige situatie in onze woonzorghuizen zelf door de hoge vaccinatiegraad bij 

zowel bewoners als bij medewerkers. De gevraagde vaccinatiegraad van 90% van de 

bewoners en 70% van het personeel werd ruim gehaald. 

Deze elementen samen, laten ruimte voor meer bezoeken en ontmoetingen. 

 

Volgende versoepelingen worden van toepassing:   

 Alle ingangen voor bezoekers en voor leveranciers zijn geopend.  

 Het woonzorghuis vraagt wel om de volgende gegevens van bezoekers en 

gevaccineerde toegelaten vrijwilligers te registreren: naam bewoner, naam 

bezoeker, adres bezoeker, telefoonnummer bezoeker. Dit heeft als doel te kunnen 

detecteren hoe bij een besmetting het virus het woonzorghuis binnenkomt en 

iedereen correct te informeren (= contact-tracing). De gegevens worden na afloop 

vernietigd. 

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

 De twee contacten kunnen om de twee weken wisselen.  

 Sociale contacten (andere dan knuffelcontacten) zijn niet in aantal beperkt.  

 Bezoek buiten blijft de voorkeur genieten. Een ontmoeting/ wandeling buiten kan 

met 10 contacten (9 + 1) 

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

iedereen in de bevolking.  

 De cafetaria wordt heropend met een aangepaste uurregeling, uitsluitend voor 

bewoners en hun bezoekers. Geen toegang voor externen!  

 

De algemene voorzorgsmaatregelen blijven behouden: 

- Volgende algemene voorzorgsmaatregelen dien je als bezoeker toe te 

passen:  

 Was en ontsmet je handen voor en na contact met de bewoner: aan de 

ingang staat handontsmetting ter beschikking.  

 Hou voldoende afstand! 1m50 minimaal 

 Verplicht dragen van mondneusmasker!  

 Hoest- en nieshygiëne:  
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 bedek bij snuiten, niezen of hoesten de neus en de mond met een 

papieren zakdoek. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. Als je geen 

zakdoek hebt, hoest of nies dan in de elleboog of voorarm (niet in je 

hand);  

 was na het hoesten of niezen de handen met water en vloeibare zeep. 

Gebruik papieren wegwerphanddoeken om de handen te drogen.  

 

 

Leen Van Olmen                                                            Dr. Sophie Reyntiens 

Directeur                                                                       CRA 

Leen.van.olmen@emmaus.be 

0475 64 06 82 
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