Heist-op-den-Berg, 28/04/2021
Beste bewoner en cliënt,
Beste familie,
Gisteren hebben we de nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid ontvangen,
die ingaan vanaf 26/04/2021.
Bewoners, familie, de voorziening en de samenleving wensen een bezoekregeling die én warmmenselijk én veilig verloopt. Dit creëert een spanningsveld, we proberen een bezoekregeling te
vinden waar bewoner, familie zich goed bij kan voelen en die ook haalbaar is voor de
medewerkers en waarbij de gezondheid en veiligheid van iedereen gerespecteerd wordt.

Woonzorgcentrum:
Bezoekregeling
-

-

-

2 knuffelbezoekers per bewoner op de kamer, deze kunnen om de 2 weken gewisseld
worden en zijn niet samen aanwezig
9 personen + de bewoner mogen vrij gaan wandelen. Hierbij gelden de regels die ook
voor ons als burger van toepassing zijn. Wees ook hier voorzichtig, hou voldoende
afstand en draag het chirurgisch mondmasker zoveel mogelijk als je geen knuffelcontact
bent
de bewoner kan met 1 knuffelbezoeker mee naar huis of samen gaan winkelen, mits het
respecteren van de beschermingsmaatregelen zoals die gelden in de maatschappij voor
alle burgers
bezoek in de leefruimte is niet toegestaan
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 ventileren van de kamers en leefruimtes blijft belangrijk
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.

Centrum voor dagverzorging:
De cliënten van het centrum voor dagverzorging hebben hun eerst vaccin ontvangen. Het
tweede vaccin ontvangen zij op 5 en 6 juli. Omdat zij nog niet voldoende beschermd zijn en de
cijfers nog steeds hoog zijn, kunnen de bubbels nog niet losgelaten worden. Dit kan ten
vroegste vanaf 19 juli, als de vaccinatiegraad van 90% behaald is.
We vragen aan de cliënten om zoveel als mogelijk het mondmasker te dragen en afstand te
houden. Ook hier worden de ruimtes verschillende keren per dag verlucht en ontsmet.
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Extra informatie:
Niet-medische beroepen, waaronder kapper en pedicure zijn terug opgestart vanaf maandag
26/04/2021.
De cafetaria blijft gesloten voor bezoekers, hiervoor zullen we op een later tijdstip meer
richtlijnen voor ontvangen.
Men vraagt om extra alert te zijn voor de Indische, Zuid-Afrikaans en Zuid-Amerikaanse
varianten. Personen die terugkeren uit deze landen moeten zich melden bij hun arts of
arbeidsarts.
Veel dank voor jullie inspanningen.
Veerle Nys
Directeur
wzh Ten Kerselaere

Kaat Crèvecoeur
Coördinerend Raadgevend Arts
wzh Ten Kerselaere
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