Heist-op-den-Berg, 17/02/2022
Beste bewoner en cliënt,
Beste familie,
Update Covid-19:
Alle bewoners van woonstraat 6 die positief waren getest op Covid-19 stellen het goed. Vrijdag
18/02/2022 worden de meeste kamerisolaties opgeheven. We zullen de betrokken familieleden
hiervan telefonisch op de hoogte brengen.
We kunnen ook melden dat de cafetaria terug open zal zijn vanaf zaterdag
19/02/2022. Deze zal dagelijks open zijn vanaf 13u30 tem 16u30.





Draag steeds het mondmasker bij het verplaatsen van en naar de tafel
Maximum met 4 personen per tafel
Covid Safe Ticket verplicht in de cafetaria
Bewoners van Woonstraat 6 kunnen pas vanaf 25/02/2022 gebruik maken van
de cafetaria op voorwaarde dat alle kamerisolaties opgeheven zijn

HUIDIGE MAATREGELEN:
-

Verplicht een CHIRURGISCH/FFP2 mondmasker (proper!) te dragen, ook verplicht in
de kamers het mondmasker ophouden!
Max. 2 personen op de kamer tegelijk aanwezig, inclusief kinderen.
Geen bezoek in de leefruimte op de woningen.
Kinderen vanaf 12 jaar dragen ook een mondmasker. Wees voorzichtig met kinderen
mee op bezoek te brengen.
Het ontsmetten en wassen van de handen blijft belangrijk.
Gebruik zelftesten!
Kom NIET op bezoek als je ziek bent, symptomen vertoont, positief getest bent of in
quarantaine bent.
We vragen met aandrang om 10 dagen NIET op bezoek te komen als je een hoogrisicocontact gehad hebt.
Wees voorzichtig als je de bewoner mee naar huis neemt. Volg ook daar de nodige
maatregelen.

We volgen de situatie van nabij op en we zullen nieuwe richtlijnen verspreiden in functie van de
verdere ontwikkelingen.
Wij danken jullie voor jullie medewerking en vragen u uitdrukkelijk deze richtlijnen te volgen.
Met vriendelijke groet,
Veerle Nys
Directeur
wzh Ten Kerselaere

Kaat Crèvecoeur
Coördinerend Raadgevend Arts
wzh Ten Kerselaere
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