Deinze, 07 juni 2021

Geacht familielid

Iets meer dan een maand geleden zijn we stilaan begonnen met versoepelingen.
Vanaf 09 juni kunnen we een versnelling hoger schakelen en meer bezoek toelaten. Hierna
vindt u de aanpassingen aan de bezoekregeling. Naast deze versoepelingen willen we toch
blijven hameren op een aantal maatregelen die we wensen te handhaven.
Bezoekregeling - cafetaria :
-

-

er zijn geen beperkingen in bezoek in tijdsduur, in dagen van de week
we vragen wel om tijdens de maaltijden niet langs te komen op bezoek, samen in de
eet- of leefruimte zitten is nog niet toegelaten. De momenten van de verzorging zijn
eveneens niet ideaal, bij voorkeur komt u niet vóór 9u30 in de voormiddag en vóór
13u30 in de namiddag.
uw bezoek moet steeds geregistreerd worden, u kunt dit via ons registratiesysteem
doen met de volgende links
o
o

-

-

-

https://www.supersaas.be/schedule/WZC_SintJozef/Registratie_bezoek_D1,2,3
https://www.supersaas.be/schedule/WZC_SintJozef/Registratie_bezoek_D4,5,6,7

Indien u niet vooraf geregistreerd bent dient u uw gegevens te noteren op een
registratieformulier. De map met dit registratieformulier bevindt zich naast deze met
het vooraf ingevulde formulier. U dient deze formulieren steeds te handtekenen, op
de gedrukte formulieren staan onze bewoners alfabetisch. Uw handtekening zien we
eveneens als een verklaring op erewoord (*).
gezien de beperkte ruimte op de kamer laten we op de kamer van de bewoner maar
2 bezoekers toe ; in de cafetaria mag men met 4 personen (inclusief bewoner) aan 1
tafel plaats nemen
indien mogelijk is het best om vooraf af te spreken met familieleden ivm uw bezoek
zodat het aantal bezoekers (op hetzelfde moment) niet overschreden wordt.
op de kamer en bij verplaatsingen vragen we om zoveel mogelijk het mondmasker op
te houden, zeker de sociale contacten
cafetaria: gelieve uw bestelling aan de toog te doen, tafels niet verplaatsen
kinderen worden toegelaten, liefst houden zij een mondmasker op. Gezien de iets
hogere besmetting bij jongeren vinden wij dit momenteel ook belangrijk.
buiten kunnen de mondmaskers af als er voldoende afstand wordt gehouden, bezoek
buiten is dan ook steeds de beste oplossing

-

bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de
symptomen minimum 10 dagen niet op bezoek komen
bezoekers die een hoog-risicocontact hadden of die terugkeren uit een rode zone,
kunnen gedurende 10 dagen, te tellen vanaf de dag van de terugkeer of de datum
van het hoog-risicocontact, niet op bezoek komen

We hopen dat u beseft dat we nog niet alles kunnen laten doorgaan zoals vroeger, vandaar
de bovenstaande ‘afspraken’. Ondanks de beperkingen kan alles vlot verlopen als zoals men
zegt ‘iedereen zijn gezond verstand gebruikt’.
(*) verklaring op erewoord
Hierbij verklaar ik:
Kennis te hebben genomen van de (specifieke) maatregelen in verband met de
bezoekregeling en verbind me ertoe :
-

de nodige handhygiëne toe te passen bij het betreden en het verlaten van WZC SintJozef
een mondmasker te dragen
de vereiste fysieke afstand te respecteren

Ik ben mij ervan bewust dat de niet-naleving van de richtlijnen kunnen leiden tot een
ontzegging van de toegang.

