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 Deinze, 09 juni 2020 
 
 
Geacht familielid 
 
Bij het overleg van gisteren met de WZC’s van Deinze/Nevele zijn enkele algemene richtlijnen 
afgesproken die zullen gehanteerd worden tijdens de volgende weken. 
Er is een terughoudendheid en voorzichtigheid om de redelijk goede situatie in onze regio te 
bestendigen.  Bij noodzaak nationaal/regionaal of nieuwe besmetting ter plaatse kan alles ten allen 
tijde teruggedraaid worden. 
 

1. Bezoek op de kamer : 

 geen bezoek toegelaten in alle kamers van elk WZC van Deinze/Nevele 
2. Tafelgesprekken : 

 worden uitgebreid 

 voor afdelingen Anemoon, Roos, Lelie en Iris zullen die doorgaan in de cafetaria 

 voor afdelingen Madeliefje, Edelweiss en Orchidee blijven die in de kapel 

 de afspraken worden geregeld zoals voorheen (dienstverantwoordelijke) 

 3 personen/bewoner zijn terzelfdertijd toegelaten 

 bezoeker dient ouder te zijn dan 16 jaar 
3. Babbelbox : 

 blijft eveneens behouden 

 wordt georganiseerd op dinsdag : in de voormiddag voor fontein, in de namiddag voor 
nieuwbouw 

 afspraken worden geregeld zoals voorheen 
4. Bezoek aan het thuisfront : 

 wordt voorlopig niet toegestaan 
5. Wandeling met bewoner buiten : 

 wordt mogelijk 

 afspraken gebeuren net zoals voor babbelbox/tafelgesprek 

 bij slecht weer wordt een ‘reservetafel’ voorbehouden 

 als social distancing gerespecteerd wordt is een mondmasker in principe niet nodig 

 knuffelen mag niet, een aanraking is toegestaan mits de nodige handhygiëne vóór en na 
het bezoek 

 gebeurt 1 op 1 
6. Vervoer naar consultatie : 

 dient normaal gezien te gebeuren onder toezicht/begeleiding van professional of 
interne medewerker 
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 familielid kan eventueel mee als begeleider bij afspraak (indien toegelaten), het 
familielid verklaart zelf gezond te zijn, de hygiënemaatregelen te respecteren en de 
social distancing onderweg strikt te bewaken 

 masker verplicht voor vervoerder en bewoner, die achteraan zit 

 het vervoer beperkt zich tot de kern ( geen randafspraken!) 
7. Vrijwilligers : 

 er wordt gepolst wie terug wil starten als vrijwilliger 

 in eerste instantie voor bemanning van de cafetariapunten en eventueel voor vervoer 
naar kapper, pedicure, tafelgesprek,.. 

 voorlopig worden geen familieleden van bewoners aanvaard als vrijwilliger 
 
Deze bezoekregeling gebeurt met respect voor de algemene, welbekende hygiënemaatregelen. 
Bij (flagrante) inbreuken kunnen (bezoek)rechten teruggeschroefd worden. 
We hebben begrip voor het feit dat de contacten soms niet in optimale omstandigheden verlopen, we 
roeien met de riemen die voorhanden zijn en binnen de principes van de richtlijnen van Zorg en 
Gezondheid. 
Bij versoepeling van de maatregelen proberen we zo vlug mogelijk ons beleid aan te passen en te 
communiceren naar bewoner, familie en medewerker. 
 
Hopend op jullie begrip en met vriendelijke groet 
Van Maldeghem Johan 
Algemeen Directeur WZC Sint-Jozef 


