
 
 

Beste bewoners en familieleden, 

Vanaf 8 mei werden versoepelingen in de bezoekregeling toegepast in de woonzorgcentra. 

Ook in woonzorgcentrum Hof van Arenberg gelden deze nieuwe regels. 

Graag zetten we ze voor u nog eens duidelijk op een rijtje  

 

Bezoek in openlucht. 

Bezoek buiten, blijft onze absolute prioritaire keuze. Het is de meest veilige manier van 

bezoek en het schept de meeste mogelijkheden. 

Buiten mag een bewoner bezoek ontvangen van 9 personen (incl. bewoner dus 10).  

Dit kan: 

 Op onze parking: hiervoor zijn in de inkomhal de nodige klapstoelen voorzien. Na 

gebruik ervan vragen we wel ze te ontsmetten en terug te plaatsen in de voorziene 

kar. 

 We hebben buitenterrassen op elke woning: maak er gebruik van. Voor Tabor 1 en 2 

kan gebruik gemaakt worden van de mooie binnentuin, waar je zelfs overdekt kan 

zitten. 

 Het buitenterras van de Peerle is ook toegankelijk voor een bezoek. Hier mag je met 

vier (incl. de bewoner) aan een tafeltje genieten van een fris pintje, frisdrank of een 

lekker ijsje of andere versnapering . 

Openingsuren: 

o 13 tem 16 mei open van 13u tot 18u 

o 22 tem 24 mei open van 13u tot 18u 

o Vanaf 1 juni alle dagen open van 13u tot 18u 

U mag enkel in de cafetaria komen, mits mondmasker, voor een toiletbezoek of 

afrekening aan de kassa.  

Bezoek in het woonzorgcentrum. 

 Kamerbezoek is toegelaten voor de twee vaste knuffelcontacten, die om de twee 

weken mogen wisselen. Deze knuffelcontacten mogen niet samen op de kamer, 

enkel als deze tot dezelfde bubbel behoren. 

De twee vaste knuffelcontacten dienen nog steeds doorgegeven te worden via een e-

mail aan socialediensthva@emmaus.be.  

 Daarnaast mag een bewoner 4 bezoekers ontvangen op een voorziene 

bezoekersplaats (zie later). 

Tijdens dit bezoek is het dragen van een chirurgisch mondmasker verplicht door al de 

bezoekers (ook de knuffelcontacten) en indien mogelijk ook door de bewoner. 
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 Bezoekersplaatsen: 

o We voorzien voor de bewoners op Hofke 1 en Tabor 2 een bezoekersruimte 

voor het bureel van de sociale dienst en de inkomhal. De bezoekersruimte 

aan de sociale dienst kan enkel gebruikt worden op weekdagen vanaf 13u en 

tijdens het weekend de hele dag.  

o Voor bewoners van Hofke 2 zijn verschillende opstellingen in de woning zelf 

voorzien.  

o Op Tabor 1 zijn ook in de leefruimte plaatsen voor bezoek gereserveerd. 

 Bezoekersplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Als alle plaatsen bezet zijn, 

vragen wij het bezoek buiten te laten doorgaan of op een later moment terug te 

komen. 

 Bij bezoek binnen in het woonzorgcentrum dient dit steeds geregistreerd te worden 

in de map voorzien aan de inkom van elke woning of aan de bezoekersplaats (inkom 

+ bureau sociale dienst).  

 De bewoner mag in de kamer/woning opgehaald worden door één van de bezoekers. 

Bij voorkeur door een knuffelcontact, indien deze er niet bij zijn door een andere 

bezoeker.  

 

Volgende algemene richtlijnen blijven van kracht: 

 Het is verplicht een chirurgisch mondmasker te dragen als je op bezoek komt of als je 

met de bewoner gaat wandelen  

 Was of ontsmet de handen regelmatig  

 Registreer je bezoek  

 Hou afstand  

 Het ventileren van de kamers en leefruimtes blijft belangrijk  

 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.      


