Maatregelen voor de erkende groepen van assistentiewoningen (GAW) –COVID-19
Beste bewoners,
Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen.
Vanuit de Vlaamse overheid mochten we voor de bewoners van assistentiewoningen
volgende richtlijnen ontvangen:






1. Contact met elkaar.
De bewoners zijn verplicht om thuis in hun eigen assistentiewoning te verblijven.
De bewoners vermijden alle contact met anderen dan de partner
Bewoners mogen geen bezoek meer ontvangen, enkel externe hulpverleners worden
toegelaten, zij dienen aan te bellen bij het betreden van het gebouw
Groepsactiviteiten zijn niet meer toegelaten
Elkaar ontmoeten in de gangen is niet meer toegelaten

Concreet:












De voordeur van de Peerle wordt afgesloten
Vermijd bezoek, maar indien er toch bezoek is moeten ze aanbellen en kan de deur
worden geopend met de intercom in uw leefruimte
Er zal een brievenbus buiten geplaatst worden voor de postbode. Deze maken wij leeg
en bezorgen de post via de brievenbussen.
Er is een telefonische permanentie tijdens kantooruren: 015 46 58 99, buiten de
kantooruren kan u bellen op 0470 85 33 23 (tot 21.00 uur): Mogen wij u vragen om enkel
in dringende gevallen te bellen aub
Thuisverpleging komt zoals altijd gewoon langs, zij zullen vanaf 26/3 een mondmasker
moeten dragen
U mag het gebouw nog wel verlaten voor een kleine wandeling of winkel- of bankbezoek.
Gelieve steeds voldoende afstand te houden en je ook te houden aan regels die in
publieke ruimten gelden.
De garage kunnen we niet afsluiten: gelieve uw familie/vrienden te verwittigen dat
bezoek niet is toegelaten. We rekenen ook op uw verantwoordelijkheidsgevoel.
2. Maaltijden
Het gebruik van maaltijden in een gemeenschappelijke ruimte is vanaf 26/3 verboden.

Concreet:



Er worden geen maaltijden meer geserveerd in de cafetaria
Maaltijdbedeling zal aan uw flat worden georganiseerd
o Mensen die ontbijt en avondmaal gebruiken krijgen ’s ochtends een pakketje met
voldoende eten voor ontbijt en avondmaal
o Ondersteuning wordt gegeven door onze zorgkundigen en onze
verpleegkundigen






















Middagmaal wordt individueel op uw flat geserveerd: u krijgt een plateau met het
middagmaal warm aangeboden aan uw deur
De plateau met vuil gerief, mag u na het eten gewoon op de gang zetten: wij halen alles
op en verzorgen de vaat.
Wij doen onze uiterste best om alles binnen een tijdspanne te regelen, mogen wij wel op
uw flexibiliteit rekenen. De maaltijd zal niet alle dagen op hetzelfde uur worden
geserveerd.
3. Boodschappendienst.
Onze boodschappendienst blijft actief, wij breiden ons aanbod uit tot mensen die
voordien hierop geen beroep deden (via dienstencheques)
U krijgt in uw brievenbus een boodschappenlijstje dat je mag invullen
Steek uw boodschappenlijstje in de brievenbus “maaltijden de Peerle” of geef af aan de
thuisverpleegkundigen
Boodschappen worden gedaan op dinsdag en donderdag (wij organiseren dit op basis
van de aanvragen)
U zal gecontacteerd worden als wij naar de winkel vertrekken
U dient uw bankkaart met pincode aan de chauffeur mee te geven (winkels aanvaarden
geen cash meer)
Wij leveren uw boodschappen aan de deur en u krijgt uw bankkaart terug
Voor het toevertrouwen van de pincode is een eenmalige ondertekening van een kleine
volmacht nodig
Onze chauffeur heeft deze attesten bij zich
4. Kine en kapsalon.
De kine sluit definitief zijn deuren vanaf 26 maart en dit tot 19 april
Het kapsalon sluit ook definitief tot 19 april. Gemaakte afspraken worden geannuleerd.
5. Was- en droogjetons
Deze kunnen worden aangekocht op maandagnamiddag en woensdagvoormiddag in het
onthaal (dus niet in de cafetaria)
Je mag ook je bestelling met gepast geld in onze brievenbus steken “maaltijden de
Peerle”: vermeld zeker uw naam + flatnummer. Wij deponeren de nodige jetons en pods
in uw brievenbus.
Indien je uw was nog laat doen door iemand extern, spreek met Tessy af wanneer de
vuile was kan worden opgehaald en de propere was kan worden gebracht. Dit regelen
we individueel

Veel succes, Gert en alle medewerkers van de Peerle

