Maatregelen voor bezoekers, mantelzorgers en vrijwilligers van
woonzorgcentra vanaf maandag 06/09/21
Volgende maatregelen zijn van toepassing vanaf 06/09/2021
Alle ingangen voor bezoekers en voor leveranciers zijn geopend.
Bezoekers dienen zich niet meer te registreren.
Bezoekers die terugkeren van vakantie/verblijf uit een groene, oranje en/of rode
zone (https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land) of uit een heel
hoog risico land (https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen) volgen
de interfederale regels inzake testing en quarantaine. Zie https://www.infocoronavirus.be/nl/reizen en ook https://covid19.sciensano.be/nl/procedures/beslisboom-0
Het aantal contacten dat een bewoner kan ontvangen, is afgestemd op het aantal
dat gezinnen/huishoudens mogen ontvangen krachtens de interfederale
richtlijnen.
Op de kamer zelf kunnen maximaal 3 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn,
kinderen onder 6 jaar tellen hierbij niet mee.
Bezoek buiten of op de kamer blijft de voorkeur genieten.
Bewoners van het woonzorgcentrum en bewoners van de assistentiewoningen
dienen geen mondmasker meer te dragen. Behalve bij bubbeloverschrijdende
activiteiten kan er gevraagd worden een mondmasker te dragen, bijvoorbeeld bij
de eucharistieviering. Bezoekers en medewerkers dienen nog steeds een
mondmasker te dragen.
De bewoner kan de voorziening verlaten. Daarbij gelden dezelfde regels als voor
iedereen in de bevolking.
Nieuwe bewoners worden bij opname getest. Tot het testresultaat bekend is, blijft
de bewoner op de kamer. (in de meeste gevallen is dit resultaat de dag nadien
bekend)














De algemene voorzorgsmaatregelen blijven behouden:

-

Volgende algemene voorzorgsmaatregelen dien je als bezoeker toe te
passen:
 Was en ontsmet je handen voor en na contact met de bewoner: aan de
ingang staat handontsmetting ter beschikking.
 Hou voldoende afstand bij het betreden en verplaatsen in het Hof van
Arenberg, 1,5m minimaal.
 Verplicht dragen van mondneusmasker!
 Ramen ter ventilatie open zetten tijdens het bezoek.
 Hoest- en nieshygiëne:
 Bedek bij snuiten, niezen of hoesten de neus en de mond met een
papieren zakdoek. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. Als je geen
zakdoek hebt, hoest of nies dan in de elleboog of voorarm (niet in je
hand);
 Was na het hoesten of niezen de handen met water en vloeibare zeep.
Gebruik papieren wegwerphanddoeken om de handen te drogen.
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