NIEUWE REGELING

BEGIN BEZOEK

KAMERBEZOEK

- Elke bewoner mag 3 keer per week bezoek
ontvangen, 3 keer een halfuur.
- Kamerbezoek met max. 2 personen is mogelijk
- Babbelbox blijft bestaan, uitgezonderd
dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag.
- Wandelingen kunnen met max. 2 personen
- Alles is op afspraak en afspraken worden
gemaakt met de verantwoordelijken, zoals
voorheen.
- Gelieve max. 5 minuten op voorhand te komen.

- Bij het betreden van het domein mondmasker
aandoen (aanhouden tot je het domein verlaat).
- Geen auto’s op het domein, enkel fietsen
- Aanmelden aan de correcte ingang (zie brief)
- Temperatuur wordt gemeten en handen
ontsmet
- Verklaring van eer wordt ingevuld
- Ontsmettingsmiddel en doek krijg je mee want
je ontsmet zelf alles waar je aankomt.

- Ga rechtstreeks naar de kamer, stop nergens
om een praatje te doen. Hou afstand van
andere bezoekers en van de bewoners.
- De bewoner zal zich op de kamer bevinden.
Indien dit niet het geval is, duw dan op de rode
oproepknop; ga niet zelf op zoek.
- Raak zo weinig mogelijk aan in de kamer en hou
afstand. Hou je mondmasker aan!
- Fysiek contact is nog niet toegelaten, net zoals
eten en drinken.
- In geval van nood: duw op de rode oproepknop.

NA (KAMER)BEZOEK

ALGEMENE INFO

Stel je bezoek uit als je ziek bent of je ziek voelt.

WANDELING
- Wandelingen van een half uur mogen met 2
begeleiders (mondmasker aan).
- Fysiek contact dient vermeden te worden.
- Je blijft in de tuin van het woonzorgcentrum.
- Hou voldoende afstand van andere wandelaars
en sla geen praatje. Probeer aan de rechterkant
van het pad te wandelen.
- Indien nodig, kan je ons bellen: 09/386 13 04.
Hoe je onze bewoners ook bezoekt: geniet en
maak er een leuke tijd van!

- Ontsmet alles wat je aangeraakt hebt.
- Kom rechtstreeks terug naar de ingang.
- Geef het ontsmettingsmiddel terug af.
- Ga op een veilige manier naar de uitgang van
het domein.
Vertoon je achteraf symptomen van besmetting?
Laat het ons dan onmiddellijk weten, zodat wij de
nodige voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

- De cafetaria gaat weer open voor onze
bewoners maar nog niet voor het bezoek.
- De was mag meegebracht en meegenomen
worden bij een kamerbezoek. Indien je niet
binnenkomt, dien je de was zoals voorheen in
het sas aan de ingang te leggen of op te halen.
Bij het niet naleven van de regels of bij nieuwe
positieve gevallen van Covid-19 zijn we
genoodzaakt om maatregelen te treffen.

