Beste familieleden
Beste bezoekers
Vanaf woensdag 1 juli 2020 gaat een nieuwe bezoekregeling in en hieronder vinden jullie meer uitleg.
-

-

-

Iedere bewoner mag 3 keer per week bezoek krijgen, telkens voor een half uur.
Alle bezoek gebeurt op afspraak (aan te vragen bij de verantwoordelijken, net als voorheen).
Kamerbezoek kan met maximum 2 personen. Het is essentieel dat je als bezoeker direct naar
de kamer gaat, nergens een praatje gaat doen en dat je in de kamer blijft.
Je kan ook een wandeling aanvragen en je mag met 2 personen de bewoner begeleiden.
De Babbelbox blijft bestaan en is op alle weekdagen toegankelijk tussen 08.00u en 16.30u,
uitgezonderd op dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag.
De tafelbezoeken in de kapel/cafetaria worden afgeschaft.
Voorbeeld nieuwe bezoekregeling: 1 keer een kamerbezoek, 1 keer een Babbelbox en 1
wandeling. Of 2 wandelingen en 1 Babbelbox (of andere variaties).
In bijlage een overzicht van wat te doen en niet te doen bij bezoek.
Alle bezoek dat binnenkomt voor de diensten Anemoon, Roos, Lelie en Iris dient via de ingang
in de Machelenstraat ons domein te betreden. Auto’s mogen achteraan niet meer oprijden (te
weinig parkeerplaatsen en gevaar voor onze wandelende bewoners). Enkel bezoekers die niet
meer goed te been zijn mogen hun auto parkeren op de parkeerplaatsen voor mindervaliden.
Fietsen mogen wel oprijden dus maak daar zeker gebruik van!
Het bezoek voor diensten Madelief, Edelweiss en Orchidee kan vooraan parkeren.
Aanmelden: Bezoekers voor dienst Madelief (D1), dienst Edelweiss (D2) en dienst Orchidee
(D3) aan de ingang van de kapel waar de tafelgesprekken plaatsvonden.
Bezoekers dienst Anemoon (D4) aan de ingang naar de leefruimte van de dienst; bezoekers
dienst Roos (D5) aan het hekken van het terras; bezoekers dienst Lelie (D6) en Iris (D7) aan de
zijingang van de lange gang.
Van zodra je het domein betreedt, dien je een mondmasker aan te doen.
Bij aanmelden worden de handen ontsmet, wordt jullie temperatuur gemeten en dienen jullie
een verklaring op eer in te vullen. Jullie krijgen een ontsmettingsmiddel mee want jullie moeten
zelf de oppervlaktes ontsmetten die aangeraakt zijn (stoel, deurklink,…).
In de kamer raken jullie zo weinig mogelijk aan en houden jullie zeker het mondmasker aan.
Eten en drinken is niet toegelaten en fysiek contact met jullie bewoner mag ook (nog) niet.
Toiletgebruik: gelieve het toilet op de kamer niet te gebruiken.
Jongeren onder de 16 jaar en huisdieren mogen nog steeds niet binnen.
De was wordt vanaf nu niet meer vooraan gezet maar mogen jullie meenemen en meebrengen
(kamerbezoek). Als je niet op kamerbezoek komt, moet de was nog steeds in het sas vooraan
gezet worden.
De cafetaria gaat weer open voor de bewoners, bezoek mag nog niet meegaan.

Wij doen in overleg met alle Deinse woonzorgcentra ons uiterste best om op een vlotte manier de
geldende maatregelen te versoepelen maar daarvoor vragen wij ook van jullie een inspanning: volg de
regels, hou afstand, ontsmet goed en wees wijs. De vernieuwde bezoekregeling evalueren we
wekelijks. Indien de regels niet gevolgd worden of als er nieuwe positieve gevallen van Covid-19
bijkomen, zullen we het bezoek terug moeten beperken en laten we er samen voor zorgen dat het niet
zo ver komt! Geniet van jullie bezoek!
Vriendelijke groet
Johan Van Maldeghem
Directeur

