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Geen Coronapas, wél behoud van voorzorgsmaatregelen voor bezoekers, 

mantelzorgers en vrijwilligers van onze woonzorghuizen  

 

We blijven als directie bezorgd om de gezondheid van onze bewoners, hun naasten, 

medewerkers en vrijwilligers. Ondertussen verdwijnen in de maatschappij op vele plaatsen de 

mondneusmaskers, bijna anderhalf jaar na het opduiken van het Coronavirus. Daar waar veel 

mensen samen zijn - zoals op het openbaar vervoer - of waar kwetsbare mensen verblijven - 

zoals bij ons in de woonzorghuizen - blijft voorzichtigheid geboden. 

We willen hierbij iedereen van harte bedanken om de nodige maatregelen gedurende de 

voorbije moeilijke periode strikt toe te passen. De algemene epidemiologische situatie in onze 

samenleving is gunstig en lijkt zich stilaan te stabiliseren.   

Volgende regeling blijft gelden:   

We opteren niet voor het invoeren van het Covid Safe Ticket en behouden volgende algemene 

voorzorgsmaatregelen: 

 

- 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! 1m50 minimaal 

 Verplicht dragen van mondneusmasker!  

 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.  

 

Paul Van Tendeloo 

Algemeen directeur  

Woonzorg emmaüs 
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