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         Heist-op-den-Berg, 07/06/2021 

Beste bewoner en cliënt, 

Beste familie, 

Na de versoepelingen die men doorvoert in de maatschappij hebben wij positief nieuws 

ontvangen dat ook wij binnen ons woonzorghuis stap voor stap mogen versoepelen.  

 

Vanaf woensdag 9 juni 2021 zijn volgende versoepelingen mogelijk  

Woonzorgcentrum:  

Bezoekregeling 

- Nauwe contacten: per bewoner zijn 4 nauwe contacten welkom. Deze personen 

mogen nauw contact hebben met de bewoner. Deze personen kunnen tweewekelijks 

wisselen en mogen samen op bezoek komen als ze onder één dak wonen 

Bewoners kunnen met hun nauwe contacten naar huis. Gedurende dat bezoek is enkel 

contact met het samenwonend gezin toegestaan.  

- Sociale contacten: per bewoner zijn er 2 sociale contacten tegelijkertijd welkom op 

de kamer. Deze personen dragen steeds het chirurgisch mondmasker en houden 

afstand van de bewoner. Deze mogen onbeperkt wisselen 

- Bezoekers komen nog steeds binnen langs inkom van de woningen waar de bewoner 

woont 

- Wandelen met maximaal 10 personen (bewoner + 9 personen) is mogelijk 

- Bewoners zijn vrij om buiten te gaan, mits het respecteren van de voorzorgsmaatregelen 

zoals die gelden buiten de voorziening, zoals bepaald in de interfederale richtlijnen en de 

geldende lokale bepalingen. 

- Bezoekers nemen nog steeds de inkom langs de woningen, niet de hoofdingang.  

Cafetaria  

- De cafetaria is open voor bewoners en hun bezoek, externen zijn nog steeds niet 

toegelaten  

- De cafetaria is dagelijks open van 13u30 tot en met 16u30 

- Per bewoner zijn bezoekers welkom in de cafetaria met maximum 4 personen aan 1 

tafel, zowel binnen als buiten. Buiten zijn 2 extra tenten opgezet zodat iedere bewoner 

de kans heeft om gebruik te maken van de cafetaria.  

- Bewoners én bezoekers dragen het mondmasker als zij zich verplaatsen naar de 

cafetaria of naar gemeenschappelijke ruimtes 

- Drank op de kamer nuttigen is toegelaten. Je mag deze zelf gaan halen in de cafetaria 

 

Het is nog steeds verplicht onderstaande basisregels te volgen 

- 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  
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- Daar waar meerdere mensen samenzitten blijft ventileren van de kamers en 

leefruimtes zeer belangrijk 

 

Wanneer is bezoek aan het woonzorghuis niet toegelaten: 

- Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de 

symptomen minimum 10 dagen niet op bezoek gaan in het woonzorghuis. 

- Bezoekers die een hoog-risicocontact hadden of die terugkeren uit een rode zone, 

kunnen gedurende 10 dagen, te tellen vanaf de dag van terugkeer of de datum van het 

hoog-risicocontact, niet op bezoek komen. 

 

Extra informatie:  

Op dinsdag 8 juni van 9u00 – 13u00 zal de GOED-bus voor de eerste keer naar wzh Ten 

Kerselaere komen. 

De bus zal geparkeerd worden op het plein aan de witte tent. 

In de GOED-bus kan je terecht voor schoenen, steunkousen, kleine hulpmiddelen, 

wandelstokken, loophulpen, advies op maat, …. 

- Betalingsmiddel: enkel te betalen met bankcontact. 

Alle bewoners van het woonzorghuis en een familielid/begeleider, cliënten van het centrum voor 

dagverzorging, bewoners van de assistentiewoningen, buurtbewoners, … zijn welkom.  

 

Wij willen iedereen bedanken voor het opvolgen van de maatregelen, enkel zo kunnen we stap 

voor stap verder versoepelen.  

Met vriendelijke groet,  

Veerle Nys       Kaat Crèvecoeur 

Directeur      Coördinerend Raadgevend Arts 

wzh Ten Kerselaere      wzh Ten Kerselaere   
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