Blijf welkom in ons huis

COVID-19 Maatregelen
UPDATE
Beste bewoner,
Beste familie,
We geven graag nog meer duidelijkheid over de geldende regels en passen er ook een aan. Lees
er hieronder meer over.

Bezoekregeling vanaf 25/03/2021
Voor onze bewoners


Bewoners kunnen zich vrij bewegen binnen hun eigen leefgroep



Grotere activiteiten kunnen binnen het woonzorghuis opnieuw opgestart worden



Bar Centraal blijft gesloten omwille van de werkzaamheden in kader van
brandveiligheid.



Ook in het woonzorghuis zal het kapsalon jammer genoeg weer moeten sluiten.
Beroep doen op een medische pedicure is wel mogelijk.

Voor bezoekers


2 bezoekers per bewoner op de kamer, maar deze mogen niet tezamen aanwezig zijn.
Deze 2 bezoekers blijven dezelfde voor de komende periode.



In de cafetaria zijn 2 bezoekers wel tezamen toegestaan.



3 bezoekers + de bewoner mogen buiten vrij gaan wandelen. Hierbij gelden de
regels die ook voor ons als burger van toepassing zijn.



Bij palliatieve situaties worden er uiteraard uitzonderingen gemaakt

Vrijwilligers


Gevaccineerde vrijwilligers zijn terug welkom in het woonzorghuis om de activiteiten
te hervatten

Verplicht volgende maatregelen te volgen


Het blijft verplicht een chirurgisch mondmasker te dragen als je op bezoek komt (dus
ook op de kamer) of als je met de bewoner gaat wandelen



Was of ontsmet de handen regelmatig



Registreer je bezoek



Hou afstand van andere bewoners



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.

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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