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         Heist-op-den-Berg, 28/06/2021 

Beste bewoner en cliënt, 

Beste familie, 

 

Vanaf donderdag 1 juli  

Versoepelingen voor het woonzorgcentrum:  

Basisregels: 

- Registreren van uw gegevens aan de inkom is niet meer nodig 

- Het blijft verplicht een chirurgisch mondmasker te dragen bij het betreden en 

verplaatsen van het woonzorghuis 

- Was of ontsmet de handen regelmatig 

- Hou afstand  

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

leefruimtes zeer belangrijk 

Op de kamer:  

- Iedereen is terug welkom. Maximum 3 bezoekers zijn op de kamer toegelaten, door 

de kleine oppervlakte van de kamer. Grotere groepen zijn welkom in de cafetaria of 

buiten 

- Enkel de nauwe contacten mogen, alleen in de kamer, het mondmasker afzetten.  

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

De cafetaria: 

- De cafetaria is dagelijks open van 13u30 tot 16u30 voor bewoners, cliënten, hun 

bezoek én externen zijn toegelaten  

- Maximum 8 personen aan tafel in de cafetaria, 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. Het 

mondmasker mag af als je aan tafel zit. En respecteer de 1.5 m afstand van andere 

tafels of gezelschappen 

Wanneer is bezoek aan het woonzorghuis niet toegelaten: 

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

symptomen voor een periode van 10 dagen niet toegelaten 

- Bezoekers die na terugkeer uit vakantie of na een hoog-risicocontact in quarantaine 

moeten, zijn gedurende deze periode niet toegelaten 

Versoepelingen voor het centrum van dagverzorging: 

- Cliënten van het centrum voor dagverzorging kunnen zich vrij bewegen in het centrum 

- Cliënten moeten onderling geen afstandsregels naleven 

- Cliënten kunnen zelf kiezen of ze in het centrum een mondmasker willen dragen, enkel 

bij ophalen en terugbrengen met het aangepast vervoer én om naar de cafetaria te gaan 

is het nog verplicht 
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Versoepelingen assistentiewoningen:  

Voor de bewoners van de assistentiewoningen gelden de interfederale richtlijnen.  

 

Extra nieuws: 

Op dinsdag 06/07/2021 van 12u00 tot en met 15u00 is er een stroomonderbreking gedurende 

3 uur voor het hele woonzorghuis. Dit is noodzakelijk om de omschakeling naar de 

zonnepanelen mogelijk te maken. Dit wil zeggen dat er geen elektriciteit, geen telefonie, geen 

beloproep, WIFI, … zal zijn. De medewerkers van de administratieve diensten zullen bijspringen 

op de woningen waar nodig, ter ondersteuning. 

Onze excuses voor het ongemak.   

NIEUW GSM nummer voor het thuiszorgteam Ten Kerselaere : 0470 70 04 13 

 

Wij willen iedereen een veilige en deugddoende vakantie toewensen.  

Met vriendelijke groet,  

Veerle Nys       Kaat Crèvecoeur 

Directeur      Coördinerend Raadgevend Arts 

wzh Ten Kerselaere      wzh Ten Kerselaere   
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