Heist-op-den-Berg, 19/02/2021
Beste bewoner,
Beste familie,
Wij zijn zeer blij jullie mee te delen dat er versoepelingen zijn toegestaan voor de
bezoekregeling in de woonzorgcentra.
Binnen Ten Kerselaere zijn de meeste bewoners en ook deze week (17/02) medewerkers voor
de 2de maal gevaccineerd. Als we nu 10 dagen verder tellen hebben we een voldoende graad
van immuniteit opgebouwd en zijn onze bewoners en medewerkers beschermd.
Voor Ten Kerselaere zijn de versoepelingen vanaf 1 maart 2021 van kracht.
Let wel op: Gevaccineerde personen zijn zelf tot een bepaalde hoogte immuun, maar kunnen
het virus blijven doorgeven aan niet gevaccineerde bewoners of bezoekers. Wees voorzichtig
voor jezelf en elkaar.
Bij deze ‘eerste fase’ van versoepelingen ligt de nadruk op de noden en behoeften van de
bewoner.
Versoepelingen vanaf 1 maart 2021
Voor onze bewoners
-

Bewoners kunnen zich vrij bewegen binnen hun eigen leefgroep
Grotere activiteiten kunnen binnen het woonzorghuis opnieuw opgestart worden
Men kan terug gebruik maken van gemeenschappelijke ruimtes
Bewoners mogen het woonzorghuis verlaten om maximaal met 3 andere personen te
genieten van de buitenlucht, dit naar analogie met wat voor elke burger geldt
Ook een winkelbezoek en een bezoek thuis kan enkel met 1 knuffelpersoon, niet met
meerdere personen
Cafetaria is enkel voor bewoners toegankelijk op vastgelegde tijdstippen (nog verder uit
te werken), bezoek is nog steeds niet toegestaan

Voor bezoekers
-

2 knuffelbezoekers per bewoner op de kamer, deze kunnen om de 2 weken gewisseld
worden en zijn niet samen aanwezig
3 personen + de bewoner mogen vrij gaan wandelen. Hierbij gelden de regels die ook
voor ons als burger van toepassing zijn
Bij palliatieve situaties worden er uiteraard uitzonderingen gemaakt

Verplicht volgende maatregelen 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
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.
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Wij willen onze bewoners en jullie als familie uit de grond van ons hart bedanken voor het
geduld dat jullie gehad hebben. Wij beseffen het maar al te goed dat afgelopen jaar bijzonder
zwaar is geweest. Maar wij zijn trots op ieder van jullie om steeds de maatregelen goed op te
volgen.
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