Deinze, 24/07/2020

Geacht familielid
Wellicht volgt u ook de berichtgeving in de media en weet u intussen dat de coronacijfers opnieuw de
hoogte ingaan. Daarom zien wij ons genoodzaakt om een lichte wijziging door te voeren in onze
bezoekregeling n.a.v de nieuwe richtlijnen bepaald door het Agentschap Zorg en Gezondheid.


Deze wijzigingen zijn:
o Maximum met 2 bezoekers tegelijk op de kamer gedurende 1 uur. Indien er reeds 2
bezoekers aanwezig zijn, moet het volgende bezoek buiten wachten.
o Iedereen komt binnen langs de ingang thv Kortrijksesteenweg 61, de vrijwilliger
registreert naam, adres, telefoonnummer, uur van aankomst en vertrek. Indien er nog
geen verklaring op eer werd ingevuld dient dit te gebeuren, bij de volgende bezoeken is
een handtekening voldoende.
o Ontsmetten meubilair kamer NA bezoek, u krijgt een emmertje met ontsmettingsmiddel
mee en geeft dit terug af aan de vrijwilliger na uw bezoek.
o Indien u met een bewoner naar de cafetaria gaat, dan moet ook hij/zij een mondmasker
dragen. Bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels, dragen de bewoners en
bezoekers steeds een mondneusmasker. U dient bij aankomst in het WZC te melden dat
u de bewoner gaat meenemen naar de cafetaria en de vrijwilliger zal u dan een
mondmasker meegeven. U geeft het na het bezoek terug af aan de vrijwilliger.



Deze maatregelen blijven gelden:
o Op vaste dagen mag u (bewoners nieuwbouw op maandag, woensdag, donderdag en
zaterdag – bewoners fontein op dinsdag, vrijdag en zondag) naar de cafetaria. Er zijn
wel een aantal aandachtspunten :
- zoals bij kamerbezoek worden slechts 2 bezoekers toegelaten
- tafels en stoelen worden niet bij elkaar geschoven
- u blijft aan de tafel zitten, men komt uw bestelling opnemen
- bij vervoer naar de cafetaria draagt u (en nu dus ook de bewoner) steeds een
mondmasker tot u plaats genomen heeft aan tafel.
- er worden geen extra tafels en stoelen geplaatst in de cafetaria (maw vol = vol)
o Kamerbezoeken:

1. Elke dag tussen 13.30u en 17u is kamerbezoek mogelijk zonder afspraak, op
donderdag kunt u binnen tussen 13u en 19u. Er kan steeds op het domein
gewandeld worden, contact in open lucht draagt zeker onze voorkeur uit.
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2. Er is geen beperking in het aantal bezoekers per bewoner in het algemeen (best wel
afspreken met familieleden om te voorkomen dat iedereen op hetzelfde moment
langs komt).
3. Elke bezoeker die ons WZC betreedt draagt een mondneusmasker (liefst een
chirurgisch) en houdt dit op gedurende de volledige duur van het bezoek.
Zonder mondneusmasker wordt u niet toegelaten tot ons WZC, een chirurgisch
mondneusmasker kunt u kopen voor € 1.
Onze medewerkers krijgen het
uitdrukkelijk mandaat om u aan te spreken indien u zich niet aan dit voorschrift
houdt.
4. Er is enkel bezoek toegelaten op de kamer van uw familielid, andere lokalen (andere
kamers, bewonersrestaurant, verpleegpost,…) worden niet betreden. U neemt de
kortste weg naar de kamer, respecteert de social distancing (ook aan en in de lift)
en stopt niet onder de baan om een ‘klapke’ te doen.
5. U ontsmet uw handen bij het betreden en verlaten van ons WZC. Een handgel in
pocketformaat, om eigen handen en die van uw familielid te ontsmetten op de
kamer, neemt u mee van thuis.
6. Kinderen onder 12 jaar (met uitzondering van baby’s in maxicosi of peuters die in de
buggy blijven zitten) worden binnen niet toegelaten, bezoek buiten is wel
toegelaten mits inachtname van alle gekende voorzorgsmaatregelen en als het weer
dit toelaat.
7. Huisdieren worden toegelaten.
Indien u zich ziek voelt, hoest, koorts of andere luchtwegklachten heeft, gelieve uw bezoek dan uit te
stellen.
Als er vastgesteld wordt dat iemand zich niet aan de afspraken houdt, dan kan bezoek geweigerd
worden. Als er een vermoeden of een geval van COVID-19 is in ons WZC dan zal het bezoek on hold
worden gezet.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
veranderingen voordoen in de situatie.

U ontvangt bericht van zodra er zich

Vriendelijke groeten
Van Maldeghem Johan
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