Heist-op-den-Berg, 12 november 2020
Geachte bewoners,
Geacht familielid,
De cijfers zijn stilaan aan het zakken en dat is goed nieuws. Dit wil echter niet zeggen dat we geen
gevaar meer lopen om besmet te raken met Covid-19. Onze bewoners behoren tot een groep waar het
risico op besmetting zeer grote gevolgen kan hebben. Het opvolgen van de maatregelen zoals ze
hieronder beschreven zijn kunnen van LEVENSBELANG zijn en dienen zeer strikt te worden
opgevolgd.
Over het algemeen volgen bezoekers de maatregelen zeer goed op en daar zijn we zeer dankbaar
voor. We stellen vast dat er een kleine minderheid de maatregelen niet naleeft en dat vinden we zeer
jammer en gevaarlijk voor de andere bewoners. Wie zich niet aan de afspraken houdt zal hierop
aangesproken worden en kunnen wij de toegang tot het woonzorghuis ontzeggen.

Welke maatregelen zijn van kracht voor ons woonzorghuis vanaf 02/11/2020 én
verplicht na te leven
Bezoek – VERPLICHT met mondmasker
-

1 vaste knuffelbezoeker per bewoner. Dit is steeds dezelfde persoon.
2de vaste bezoeker die om de 2 weken mag gewisseld worden door een andere bezoeker
Kom niet samen op bezoek, maar probeer het bezoek te spreiden. Zo kan de bewoner meer
genieten van jullie bezoekje.
Spreek goed af met je familie wie de vaste knuffelbezoeker en wie de 2 de vaste bezoeker is. Wij
staan niet toe dat dit meer dan 2 vaste bezoekers zijn!
Registreer telkens je bezoek en was of ontsmet telkens je handen.

Wandelen
-

Wandelen wordt enkel en alleen toegestaan op het domein van Ten Kerselaere met de
vaste knuffelbezoeker of met de 2de vaste bezoeker.
Wandelen naar het wandelbos of elders én met meerdere personen afspreken is NIET
toegestaan!

Centrum voor dagverzorging
-

Hier blijft alles ongewijzigd. De cliënten blijven in hun veilige bubbel op een veilige afstand van
elkaar.
Heb je bezorgdheden, neem dan contact op met onze sociale dienst 015/22.88.66

Momenteel hebben we geen besmettingen of vermoeden van Covid-19 bij onze bewoners, cliënten van
het centrum voor dagverzorging of medewerkers vastgesteld.
Indien er een bewoner positief getest wordt, of er is een uitbraak op een woning, kan de
bezoekregeling individueel of per woning teruggeschroefd worden.
Zijn er specifieke vragen, neem dan contact op met Veerle Nys 0496/02.05.12 veele.nys@emmaus.be of Heidi Gevers 015/22.88.19 - heidi.gevers@emmaus.be
We gaan SAMEN volhouden en we gaan SAMEN zorgen voor elkaar! Hou jullie allen gezond en veilig.
Met vriendelijke groeten,
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