Deinze 28/07/2020

Beste familie, bezoeker,

Door het stijgende aantal besmettingen met het covid-19 virus in ons land en de adviezen
vanuit de overheid, zijn we genoodzaakt om preventief een aantal van de bestaande afspraken
omtrent het bezoek aan te passen.
We wensen dus te benadrukken dat er in het wzc momenteel geen besmettingen zijn.
We realiseren ons ten volle dat deze beslissing opnieuw een impact heeft op de sociale
contacten van onze bewoners. Ons paramedisch- en animatieteam zal dan ook terug hun
uiterste best doen om bezoeken en gesprekken in goede banen te leiden.
Concreet betekent de aanpassing van de bezoekregeling dat we vanaf 28 juli 2020 geen
kamerbezoeken meer kunnen toelaten, ook wandelingen in de tuin zijn momenteel niet
mogelijk.
Vanaf donderdag 30 juli worden tafelgesprekken en de babbelbox terug opgestart.
- Voor de afdelingen op nieuwbouw zullen de tafelgesprekken terug doorgaan in de
cafetaria, toegang via de Machelenstraat.
- Voor de afdelingen aan de fontein gaan de tafelgesprekken terug door in de kapel.
- De babbelbox blijft doorgaan in de kapel.
Op vraag van vele familieleden kiezen we er nu voor alle afspraken online vast te leggen.
Indien u geen toegang heeft tot het internet is het mogelijk contact op te nemen met het
onthaal (09 386 13 04). Zij zullen dan voor u een afspraak inboeken. Via de gsm’s van het
paramedisch- en animatieteam kunnen er geen afspraken meer gemaakt worden.
Je kan een afspraak inboeken via volgende links :
- Fontein :
https://www.supersaas.be/schedule/WZC_Sint-Jozef/Babbelbox_fontein_(D1,2,3)
https://www.supersaas.be/schedule/WZC_Sint-Jozef/Bezoek_fontein_(D1,2,3)
- Nieuwbouw :
https://www.supersaas.be/schedule/WZC_Sint-Jozef/Babbelbox_nieuwbouw_(D4,5,6,7)
https://www.supersaas.be/schedule/WZC_Sint-Jozef/Bezoek_nieuwbouw_(D4,5,6,7)
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Meer info hierover kan u vinden in bijlage.
Nog enkele praktische afspraken :
- Er kunnen per bewoner 2 afspraken per week vastgelegd worden.
- Er worden 2 bezoekers per tafelgesprek toegelaten
- Bij het betreden van de cafetaria of kapel dient u de handen eerst te ontsmetten.
- Tijdens de tafelbezoeken is het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een
mondmasker verplicht.
- De propere was kan terug in het sas aan de inkom geplaatst worden, de vuile was zetten
wij na afspraak op de banken.
We hopen er samen op dat deze nieuwe maatregelen van korte duur kunnen zijn. Van zodra er
nieuwe ontwikkelingen zijn brengen we u verder op de hoogte.
We danken u alvast voor uw begrip.

Met vriendelijke groet
Van Maldeghem Johan
Directeur

Devos Frederic
Hoofd ondersteunende diensten

Opbrouck Valerie
Hoofd bewonerszorg
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